หนังสือชีชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม

กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี
All Asia Equity Fund : ASIA-E
ประเภทกองทุน

: กองทุนรวมหน่วยลงทุน ประเภทตราสารแห่งทุน ทีรับซือคืนหน่วยลงทุน

อายุโครงการ

: ไม่กําหนด

วันทีได้ รับอนุมัตใิ ห้ จัดตังและจัดการกองทุนรวม : 3 พฤษภาคม 2549
วันทีจดทะเบียนกองทุน : 15 มิถนุ ายน 2549
นโยบายการลงทุน :
กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี เป็ นกองทุนทีมีนโยบายทีจะนําเงินส่วนใหญ่ทีได้ จากการระดมทุนไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมต่างประเทศ โดยจะลงทุนในประเภทกองทุนตราสารแห่งทุน (Equity Fund) ทีลงทุนเฉพาะในเอเชีย
(Asia Ex-Japan) และ/หรื อ ประเทศญีปุ่ น (Japan) เพือให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ของการกระจายการลงทุนให้ ครอบคลุม
ประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย โดยกองทุนจะลงทุนในหรื อมีไว้ ซึงหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศโดยเฉลียใน
รอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะนําเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
โดยเฉลียในรอบปี บญ
ั ชีไม่น้อยกว่าร้ อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยผู้จดั การกองทุนจะเป็ นผู้พิจารณา
สัดส่วนการลงทุนในหน่วยลงทุนแต่ละกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวะตลาดในแต่ละขณะ
ผลตอบแทนทีผู้ลงทุนจะได้ จากเงินลงทุน :
เมือกองทุนในต่างประเทศได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุน อันได้ แก่ กําไรจากส่วนต่างของราคาหลักทรัพย์ เงินปั นผล
และดอกเบียรับ จะทําให้ มลู ค่าหน่วยลงทุนเพิมขึน ดังนัน เมือทําการขายคืนหน่วยลงทุน ผู้ลงทุนจึงมีโอกาสได้ รับกําไร
จากมูลค่าหน่วยลงทุนทีเพิมขึน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีปีที 16 สินสุดวันที 31 พฤษภาคม 2565

คําถามและคําตอบเกียวกับกองทุนรวม
คําถามและคําตอบเกียวกับลักษณะทีสําคัญของกองทุนรวม
1. กองทุนรวมนี เป็ นกองทุนรวมทีมี การกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรื อมีการแบ่ งชนิด ของหน่ วยลงทุน
หรือไม่ อย่ างไร ?
กองทุนนีไม่มีการกําหนดประเภทของผู้ลงทุน หรือไม่มีการแบ่งชนิดของหน่วยลงทุน
2. กองทุนรวมนีมีจํานวนเงินทุนโครงการล่ าสุดเท่ าใด ?
5,000 ล้ านบาท และบริษัทจัดการอาจยืนขออนุมัติเพิมเติมจํานวนเงินทุนของกองทุนจากสํ านักงานคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ภายหลังจดทะเบียนกองทรัพย์สินเป็ นกองทุนรวม โดยถือว่าได้ รับความเห็นชอบจากผู้ถือหน่วยลงทุนแล้ ว
3. กองทุนรวมนีเหมาะสมทีจะเป็ นทางเลือกสําหรั บเงินลงทุนลักษณะใด ?
เงินลงทุนส่วนทีผู้ลงทุนต้ องการกระจายการลงทุนไปลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศในทวีปเอเชียรวมถึงประเทศญี ปุ่ น
โดยควรเป็ นเงินลงทุน ส่วนทียอมรับความเสียงจากการลงทุน ได้ ใ นระดับปานกลางถึงค่อนข้ างสูง ผลตอบแทนที
กองทุนจะได้ รับ จากการลงทุนส่วนใหญ่ จะมาจากกํ าไรจากส่วนต่า งของราคาหลัก ทรัพย์ เงินปั นผล (ถ้ ามี ) และ
ดอกเบียรับ
4. ปั จจัยใดทีมีผลกระทบอย่ างมีนัยสําคัญต่ อเงินลงทุนของผู้ลงทุน ?
1. การเปลียนแปลงของราคาตราสารทีกองทุนต่างประเทศลงทุนไว้
2. การเปลียนแปลงของมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ
3. ความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจและการลงทุนต่างประเทศ
5. กองทุนรวมนีเป็ นกองทุนรวมทีมีผ้ ูประกันเงินลงทุนหรือเป็ นกองทุนรวมทีมุ่งเน้ นจะคุ้มครองเงินต้ นหรื อไม่
อย่ างไร ?
กองทุนนีเป็ นกองทุนทีไม่มปี ระกันและไม่ค้ มุ ครองเงินต้ น
6. กองทุนรวมนีมีรอบระยะเวลาบัญชีอย่ างไร ?
วันทีสินสุดรอบบัญชี วันที 31 พฤษภาคม ของทุกปี
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7. กองทุนต่ างประเทศนัน มีนโยบายการลงทุน ปั จจัยความเสียงทีสําคัญ และผลการดําเนินงานอย่ างไร ?
กองทุนรวมต่างประเทศทีกองทุนไปลงทุนเกินกว่ าร้ อยละ 20 ของมูลค่ าทรั พย์ สินของกองทุนรวม ได้ แก่
 นโยบายการลงทุน และปั จจัยความเสียงทีสําคัญ
1. NN (L) Japan Equity
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้ นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรื อหลักทรัพย์ทีเปลียนมือได้ ซึงออกโดยบริ ษัททีจัดตังขึนใน
ประเทศญีปุ่ น หรื อซือขายอยู่ในประเทศดังกล่าว
ปั จจัยความเสียงทีสําคัญ
- ความเสียงด้ านราคาตลาด (Market Risk)
- ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน (Currency Risk)
- ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk)
- ความเสียงในการผิดนัดชําระหนี (Credit Risk)
2. NN (L) Asia Income
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้ นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรื อหลักทรัพย์ทีเปลียนมือได้ ซึงออกโดยบริ ษัททีจัดตังขึนใน
ประเทศทีอยู่ในภูมภิ าคเอเชีย (ไม่รวมประเทศญีปุ่ นและออสเตรเลีย) หรื อซือขายอยู่ในประเทศดังกล่าว
ปั จจัยความเสียงทีสําคัญ
- ความเสียงด้ านราคาตลาด (Market Risk)
- ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน (Currency Risk)
- ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk)
- ความเสียงในการผิดนัดชําระหนี (Credit Risk)
3. NN (L) Greater China Equity
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้ นการกระจายการลงทุนไปในหุ้น และ/หรื อหลักทรัพย์ทีเปลียนมือได้ ซึงออกโดยบริ ษัททีจัดตังขึนใน
ประเทศตลาดเกิ ดใหม่ ประเทศใดๆ ต่อไปนี : สาธารณรัฐประชาชนจี นฮ่ องกง และไต้ หวัน หรื อซือขายอยู่ใน
ประเทศดังกล่าว
ปั จจัยความเสียงทีสําคัญ
- ความเสียงด้ านราคาตลาด (Market Risk)
- ความเสียงด้ านอัตราแลกเปลียน (Currency Risk)
- ความเสียงด้ านอัตราดอกเบีย (Interest Rate Risk)
- ความเสียงในการผิดนัดชําระหนี (Credit Risk)
4. United Japan Growth Fund
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะเน้ นลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัททีมีรายได้ หรือทรัพย์สินมาจากประเทศญีปุ่ น
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 ผลการดําเนินงานของกองทุนรวมต่ างประเทศ ข้ อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564

1. NN (L) Greater China Equity
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2. NN (L) Asia Income
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3. United Japan Growth Fund
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4. NN (L) Japan Equity

หมายเหตุ : ผลการดําเนินงานในอดีต / ผลการเปรี ย บเทียบผลการดําเนินงานทีเกี ยวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน
มิได้ เป็ นสิงยืนยันถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
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คําถามและคําตอบเกียวกับข้ อกําหนดในการซือขายและโอนหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีมีวิธีการขายและรั บซือคืนหน่ วยลงทุนอย่ างไร ?
 การสังซือหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถลงทุนเป็ นจํานวนเงินขันตํา ดังนี
การสังซือครังแรก

การสังซือครั งถัดไป

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ท่านสามารถสังซือหน่วยลงทุนได้ ทุกวันทําการตังแต่เวลาเปิ ดทํ าการของธนาคารพาณิชย์จนถึงเวลา 15.30 น. โดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังนี
- สังซือผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืน ดังนี
ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15 30.น.
การทํารายการสังซือหน่วยลงทุนก่อนเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซือนัน และการทํารายการหลัง
เวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซือถัดไป
ผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุนจะต้ องชําระเงินค่าซือครังเดียวเต็มจํานวนทีสังซือ โดยชําระเป็ นเงินสด เช็ค ดราฟต์ หรื อคําสังหัก
บัญชีธนาคาร หรือวิธีอืนใดทีบริ ษัทจัดการยอมรับ โดยผู้สงซื
ั อจะต้ องลงวันทีตามวันทีทีสังซือและขีดคร่ อมเฉพาะสัง
จ่ายเพือบัญชีเงินฝากประเภทกระแสรายวันทีบริ ษัทจัดการเปิ ดไว้ เพือการนีของธนาคารดังต่อไปนี
- ธนาคาร ยูโอบี จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกรุ งเทพ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
โดยระบุชือ ที อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ ของผู้สังซือลงบนด้ านหลังของเช็คเพือความสะดวกในการติดต่อ และเพื อ
ผลประโยชน์ของผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุน
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- สังซือหน่ วยลงทุนผ่ านบริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
ผู้ลงทุนสามารถวางแผนการลงทุนซือหน่วยลงทุนล่วงหน้ าได้ โดยสามารถเลือกระบุความถีในการลงทุนเป็ นรายเดือน
หรื อรายไตรมาสผ่านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
โดยผู้ลงทุนทีประสงค์จะใช้ บริการนี จะต้ องกรอกใบคําขอใช้ บริ การการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular
Saving Plan) และจะต้ องสมัครบริการหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ของธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกรุ งเทพ ธนาคารกรุ งศรี อยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ (หรื อช่องทางอืนใดทีอาจเปิ ดให้ บริ การในอนาคต)
ทังนี ค่าธรรมเนียมทีธนาคารเรี ยกเก็บสําหรับการหักบัญชีอตั โนมัติ (Direct Debit) ถือเป็ นภาระของผู้ถือหน่วยลงทุน
แต่ในปั จจุบนั บริษัทจัดการเป็ นผู้ชําระค่าธรรมเนียมธนาคารตามเกณฑ์ข้างต้ นแทนผู้ถือหน่วยลงทุน และบริ ษัทจัดการ
ขอสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- สังซือผ่ านระบบ Premier Online ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวัน
การทํารายการสังซือหน่วยลงทุนภายในเวลาทีได้ ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริการ หรื อคู่มือการใช้ งานระบบ
พรี เมียร์ ซึงในปั จจุบนั กําหนดไว้ ภายในเวลา 15.30 น. ในวันทําการซือให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซือนัน การทํ า
รายการสังซือหน่วยลงทุนหลังเวลา 15.30 น. ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการซือถัดไป
- สังซือผ่ านเจ้ าหน้ าทีทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการขายหน่วยลงทุน ตังแต่เวลาเปิ ดทําการธนาคารพาณิชย์ไทยจนถึงเวลา 15.30 น.
-

กรณีสังซือโดยการสับเปลียนหน่ วยลงทุน

การสับเปลียนการถือหน่วยลงทุน หมายถึง การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพือซือ
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองทุนหนึง (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในโครงการจัดการและ/หรื อ
หนังสือชีชวน
โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนซึงได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาออก
จากกองทุนเปิ ดต้ นทาง (ถ้ ามี) ไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง โดยเงินค่าซือหน่วยลงทุนดังกล่าวนี
จะถูกหักค่าธรรมเนียมในการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้ าของกองทุนเปิ ดปลายทางไว้ ด้วย (ถ้ ามี)
ผู้ ถื อ หน่ ว ยลงทุน สามารถสับ เปลี ยนหน่ว ยลงทุน ระหว่า งกองทุน เปิ ดที อยู่ภ ายใต้ ก ารบริ ห ารของบริ ษั ท จัด การ
โดยจะต้ องเป็ นกองทุนเปิ ดทีระบุไว้ ในหนังสือชีชวนว่าสามารถทําการสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนได้ เท่านัน ทังนี
การสับเปลียนหน่วยลงทุนไปมาระหว่างกองทุนเปิ ดต่างๆ นัน จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสือชีชวนด้ วย
ทังนี การในทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ผู้ถือหน่วย/ผู้ลงทุนสามารถทํารายการสับเปลียนได้ เฉพาะกรณี เป็ น
การทํารายการภายใต้ ผ้ ูถือหน่วยบุคคลเดียวภายใต้ หมายเลขผู้ถือหน่วยเดียวกันเท่านัน บริ ษัทจัดการไม่อนุญาติให้ มี
การสับเปลียนหน่วยลงทุนข้ ามหมายเลขผู้ถือหน่วยลงทุน เว้ นแต่จะได้ รับการพิจารณาจากบริษัทจัดการเป็ นรายกรณี
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อนึง ในการทํารายการสับเปลียนหน่วยลงทุนใดๆ ของผู้ถือหน่วยลงทุนทีทําการเปิ ดบัญชีกองทุนผ่านตัวแทนขายของ
บริ ษัทจัดการนัน อาจมีกรณี ทีไม่สามารถทํารายการสับเปลี ยนได้ ทังนี ขึนอยู่กับระบบงานของตัวแทนทีทํ าการเปิ ด
บัญชีของผู้ถือหน่วยเป็ นสําคัญ
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะให้ มีการสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ดภายใต้ การบริ หารของ
บริ ษัท จัด การ (“กองทุน เปิ ดต้ นทาง”) มาเข้ ากองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิค วิตี (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) และ/หรื อ
การสับเปลียนหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิค วิตี (“กองทุนเปิ ดต้ น ทาง”) ไปยังกองทุน เปิ ดอืนภายใต้
การบริหารจัดการของบริ ษัทจัดการ (“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) โดยขึนอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษัทจัดการ ทังนี การสับเปลียน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดดังกล่าว จะต้ องเป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในโครงการจัดการ และ/หรื อหนังสือชีชวน
ทังนี บริษัทจัดการจะแจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบถึงกองทุนทีสามารถสับเปลียนหน่วยลงทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะหยุดรับคําสังสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว หรื อถาวรก็ได้ ในกรณี ที
บริ ษทั จัดการเห็นว่าการหยุดรับคําสังสับเปลียนดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์สูงสุด หรื อมีผลกระทบในทางทีดีต่อกองทุนเปิ ด
และผู้ถือหน่วยลงทุน โดยจะปิ ดประกาศไว้ ทีสํานักงานของบริษทั จัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืน (ถ้ ามี)
และ/หรื อประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ
-

ช่ องทางอืนๆ (ถ้ ามี)

หมายเหตุ :
วิธีการหรื อช่องทางการสังซือหน่วยลงทุนดังกล่าวข้ างต้ น บริษัทจัดการอาจเปิ ดและ/หรื อไม่เปิ ดให้ บริ การได้ ค รบทุก
ช่องทาง ทังนี ผู้ทีประสงค์จะสังซือหน่วยลงทุนสามารถสอบถามเพิมเติมได้ ทีบริ ษัทจัดการ และ/หรื อสถานทีติดต่อทุก
แห่งของผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
การรั บซือคืนหน่ วยลงทุน
ท่านสามารถขายคืนหน่วยลงทุนเป็ นจํานวนขันตํา ดังนี


จํานวนเงิน

จํานวนหน่ วย

ไม่กําหนด

ไม่กําหนด

ผู้ถือหน่วยลงทุนทีต้ องการเงินลงทุนคืน สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ โดยดําเนินการขายคืนผ่านวิธีการดังต่อไปนี
- ผ่ านบริษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืน
ทุกวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน *
- ผ่ านบริการการลงทุนตามแผนการลงทุนอัตโนมัติ (Regular Saving Plan)
- ผ่ านเจ้ าหน้ าทีทางโทรศัพท์ (Mutual Fund by Phone)
ทุกวันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน *
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- ผ่ านระบบ Premier Online ผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต (Internet Trading) ผ่ าน www.uobam.co.th
ตลอด 24 ชัวโมง ทุกวัน
การทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาทีได้ ระบุไว้ ในหนังสือแจ้ งอนุญาตให้ ใช้ บริ การ หรื อคู่มือการใช้ งานระบบ
พรี เมียร์ ซึงในปั จจุบนั กําหนดไว้ ภายในเวลา 15.00 น. ในวันทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนใดให้ ถือเป็ นรายการ
ของวันทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนนัน และสําหรับการทํารายการขายคืนหน่วยลงทุนภายหลังเวลา 15.00 น.
ในวันทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุน ให้ ถือเป็ นรายการของวันทําการขายคืน/รับซือคืนหน่วยลงทุนถัดไป
ทังนี บริ ษัทจัดการจะดําเนินการหรื อมอบหมายให้ ผ้ ูสนับสนุนการขายหรื อรับซือคืนชํ าระเงินค่าขายคื นหน่วยลงทุน
ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั คํานวณมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ มูลค่าหน่วยลงทุน ราคาขายหน่วยลงทุน และราคารับซื อคืน
หน่ วยลงทุน โดยมิใ ห้ นับรวมวันหยุดทํ าการในต่างประเทศของผู้ประกอบธุรกิจ การจัดการกองทุนต่างประเทศที มี
ลักษณะในทํานองเดียวกับธุรกิจการจัดการกองทุนรวมซึงบริ ษัทจัดการกองทุนรวมได้ ระบุเกียวกับวันหยุดทําการใน
ต่างประเทศดังกล่าวไว้ แล้ วในเว็บไซต์ของบริษทั จัดการ
หมายเหตุ * เนืองจากกองทุนมีการลงทุนในกองทุนของต่างประเทศ ซึงวันหยุดทําการของกองทุนต่างประเทศทีกองทุน
ไปลงทุน อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่ งผลกระทบต่อการส่งคํ าสังขายคื น หน่วยลงทุน
และ/หรื อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุนให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน ดังนัน วันทําการรับซือคืนหน่วยลงทุน
หมายถึง วันทํ าการรั บซือคื นหน่วยลงทุน ตามปกติของบริ ษัทจัดการและของกองทุนต่างประเทศ หรื อตามที บริ ษัท
จัดการประกาศกําหนดเพิมเติม
2. กรณีใดทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมสงวนสิทธิไม่ ขายหน่ วยลงทุน ?
บริ ษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธ และ/หรื อระงับการสังซือหน่วยลงทุน ทังหมดหรื อบางส่วน และ/หรื อปฏิเสธทีจะ
ให้ คําแนะนําการลงทุน ในกรณีใดกรณีหนึงดังต่อไปนี :1. กรณี ทีการสังซื อหน่ วยลงทุนของผู้ถือหน่วยลงทุน อาจมีผ ลทําให้ ผ้ ูสังซือหน่ วยลงทุนรายนันๆ ถื อหน่ว ยลงทุน
มากกว่าร้ อยละ 5.0 ของมูลค่าหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
2. กรณีทีการสังซือหน่วยลงทุนนันมีผลทําให้ จํานวนหน่วยลงทุนเกินกว่าจํานวนเงินทุนของโครงการตามทีได้ รับอนุมัติ
จากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
3. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซือหน่ว ยลงทุนที บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สังซือหน่ว ยลงทุนไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วน
4. กรณีเอกสารหรื อข้ อมูลประกอบการซือหน่ว ยลงทุนที บริ ษัทจัดการได้ รับจากผู้สังซือหน่ว ยลงทุนไม่ถูกต้ องตาม
ความเป็ นจริง และ/หรื อไม่ครบถ้ วนทังตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรื อตามข้ อกําหนด
ของบริ ษัทจัดการ
5. กรณีทีมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุน และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อบุคคลทีเกียวข้ องกับผู้สงซื
ั อหน่วยลงทุน
และ/หรื อผู้ถือหน่วยลงทุน เป็ นบุคคลทีมีความเกียวข้ องกับการฟอกเงินหรือการก่อการร้ าย
6. บริ ษัทจัดการอาจขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังซือ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนในบางกรณีตามทีบริ ษัทจัดการ
เห็นสมควร เช่น ในกรณีทีบริ ษัทจัดการเห็นว่าเป็ นประโยชน์โดยรวมต่อกองทุนหรื อผู้ถือหน่วยลงทุน หรื อกรณีที
การสังซือหน่วยลงทุนอาจก่อให้ เกิดปั ญหาในการบริหารกองทุนหรื อก่อให้ เกิดผลเสียหายแก่กองทุน เป็ นต้ น ทังนี
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เพือเป็ นการรั ก ษาผลประโยชน์ โ ดยรวมของกองทุน ผู้ถื อหน่ ว ยลงทุน และ ชื อเสี ย งหรื อความรั บผิ ด ชอบทาง
กฎหมายในอนาคตของบริษัทจัดการเป็ นหลัก
7. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีจะปฏิเสธการสังซือ และ/หรื อการจัดสรรหน่วยลงทุนทังหมด หากคาดการณ์ไ ด้ ว่า
การจัดตังและ/หรื อการลงทุนของกองทุนไม่เหมาะสม และ/หรื อไม่เป็ นประโยชน์โดยรวมต่อนักลงทุน โดยบริ ษัทจัดการ
อาจยกเลิกการจัดตังกองทุนและคืนเงินค่าจองซือให้ กบั นักลงทุนโดยเร็ว
3. กองทุนรวมนีมีข้อกําหนดเกียวกับการเลือนกําหนดเวลาชําระค่ าขายคืนหน่ วยลงทุน การไม่ ขายหรื อไม่ รับ
ซือคืนหน่ วยลงทุนตามคําสังทีรั บไว้ แล้ ว และการหยุดรั บคําสังซือหรือขายคืนหน่ วยลงทุนไว้ อย่ างไร ?
การเลือนกําหนดเวลาชําระค่าขายคืนหน่วยลงทุน
บริ ษัทจัด การอาจเลื อนกํา หนดการชํา ระเงิน ค่าขายคืน หน่วยลงทุนคืน แก่ผ้ ู ถื อหน่ว ยลงทุน ที ได้ มีคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี
1. บริ ษัทจัดการพิจารณาแล้ ว มีค วามเชือโดยสุจริ ตและสมเหตุสมผลว่า เป็ นกรณีที เข้ าเหตุดังต่อไปนี โดยได้ รับ
ความเห็นชอบของผู้ดแู ลผลประโยชน์แล้ ว
(1) มีเหตุจําเป็ นทํ าให้ ไม่ส ามารถจํ าหน่าย จ่า ยโอน หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์สิน ของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่ า ง
สมเหตุสมผล หรือ
(2) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง
เหตุดงั กล่าวอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม
2. ผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคืนหน่ว ยลงทุน ก่อนหรื อในช่วงระยะเวลาที บริ ษัท จัด การพบว่า ราคารับซือคืน
หน่ว ยลงทุนดังกล่าวไม่ถูกต้ องและผู้ดูแลผลประโยชน์ ยังไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคาย้ อนหลัง
และรายงานการชดเชยราคา โดยราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีไม่ถูกต้ องนันต่างจากราคารับซือคืนหน่วยลงทุนที
ถูกต้ องตังแต่หนึงสตางค์ขึนไป และคิดเป็ นอัตราตังแต่ร้อยละ 0.5 ของราคารับซือคืนหน่วยลงทุนทีถูกต้ อง
ทังนี การเลือนกําหนดการชําระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 ให้ บริษัทจัดการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี
(1) เลือนกําหนดชําระค่าขายคืนได้ ไม่เกินสิบวันทําการนับแต่วันทีผู้ถือหน่วยลงทุนมีคําสังขายคื นหน่ว ยลงทุนนัน
เว้ นแต่ได้ รับการผ่อนผันจากสํานักงาน
(2) แจ้ งผู้ ถือ หน่ว ยลงทุน ที มีคํา สังขายคืน หน่วยลงทุน ไว้ แ ล้ วให้ ท ราบถึง การเลื อนกํ า หนดการชํ าระค่าขายคื น
หน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบเรื องดังกล่าวด้ วยวิธีการใดๆ
โดยพลัน
(3) แจ้ งการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน พร้ อมทังจัดส่งรายงานทีแสดงเหตุผลของการเลือน และหลักฐานการได้ รับ
ความเห็ น ชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์ ต ามข้ อ 1 หรื อการรั บ รองข้ อมูล ของผู้ดู แ ลผลประโยชน์ ตามข้ อ 2 ต่ อ
สํานักงานโดยพลัน ทังนี บริษัทจัดการจะมอบหมายให้ ผ้ ดู แู ลผลประโยชน์ดําเนินการแทนก็ได้
(4) ในระหว่างการเลือนกําหนดชําระค่าขายคืน หากมีผ้ ถู ือหน่วยลงทุนสังขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลาดังกล่าว ให้
บริ ษทั จัดการกองทุนรวมรับซือคืนหน่วยลงทุนนัน โดยต้ องชําระค่าขายคืนแก่ผ้ ูถือหน่วยลงทุนตามลําดับวันทีส่ง
คําสังขายคืนก่อนหลัง
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การไม่ขาย หรือไม่รับซือคืน หรื อไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว
1. บริ ษัทจัดการกองทุนรวมจะไม่ขาย หรื อไม่รับซือคื นหน่วยลงทุนตามคําสังทีรับไว้ แล้ ว หรื อจะหยุดรับคํ าสังซือ
หรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุนได้ เฉพาะในกรณีทีกําหนดไว้ ในโครงการ ซึงต้ องไม่เกินกว่ากรณีดงั ต่อไปนี
(1) ตลาดหลักทรัพย์ไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ ตามปกติ
(2) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมพิจารณาแล้ ว มีความเชือโดยสุจริตและสมเหตุสมผลว่าเป็ นกรณีใดกรณี หนึงดังนี
โดยได้ รับความเห็นชอบของผู้ดูแลผลประโยชน์แล้ ว ซึงให้ กระทําได้ ไม่เกิน 1 วันทําการ เว้ นแต่จะได้ รับการ
ผ่อนผันเวลาดังกล่าวจากสํานักงาน
(ก) มีเหตุจําเป็ นทําให้ ไม่สามารถจําหน่าย จ่าย โอน หลักทรัพย์หรือทรั พย์ สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่าง
สมเหตุสมผล
(ข) ไม่สามารถคํานวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวมเปิ ดได้ อย่างเป็ นธรรมและเหมาะสม
(ค) มีเหตุจําเป็ นอืนใดเพือคุ้มครองประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุน
(3) กองทุนรวมได้ ลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในต่างประเทศ และมีเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี เกิดขึน ซึงก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อกองทุนรวมอย่างมีนยั สําคัญ
(ก) ตลาดซือขายหลักทรัพย์ ทีกองทุนรวมลงทุนไม่สามารถเปิ ดทําการซือขายได้ ต ามปกติ ทังนี เฉพาะใน
กรณีทีกองทุนรวมลงทุนในหลักทรัพย์ทีซือขายในตลาดซือขายหลักทรัพย์แห่งนันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม
(ข) มีเหตุการณ์ทีทําให้ ไม่สามารถแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศได้ อย่างเสรี และทําให้ ไม่สามารถโอนเงิน
ออกจากประเทศหรือรับโอนเงินจากต่างประเทศได้ ตามปกติ หรื อ
(ค) มีเหตุทีทําให้ กองทุนรวมไม่ได้ รับชําระเงินจากหลักทรัพย์หรื อทรัพย์สินทีลงทุนไว้ ตามกําหนดเวลาปกติ ซึง
เหตุดงั กล่าวอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทจัดการกองทุนรวม และผู้ดูแลผลประโยชน์เห็นชอบด้ วยแล้ ว
(4) เป็ นการไม่ขายหน่วยลงทุนตามคําสังซือหน่วยลงทุน ทีรับไว้ แล้ ว หรื อเป็ นการหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน แก่
ผู้ลงทุนเฉพาะราย เนืองจากปรากฏข้ อเท็จจริงดังนี
(ก) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าผู้ลงทุนรายนัน ๆ มีส่วนเกียวข้ องกับการกระทําอย่างใด
อย่างหนึงดังนี
1. การกระทําทีเป็ นความผิดมูลฐานหรื อความผิดฐานฟอกเงินตามกฎหมาย เกียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ไม่วา่ จะเป็ นกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ
2. การให้ การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ าย
3. การกระทําทีเป็ นการปฏิบตั ิตามคําสังเกียวกับการยึดหรื ออายัดทรัพย์สินโดยบุคคลผู้มีอํานาจตาม
กฎหมาย
(ข) บริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่สามารถดําเนินการรู้จักลูกค้ า และตรวจสอบ เพื อทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับ
ลูกค้ าได้ ในสาระสําคัญ
(5) อยู่ในระหว่างดําเนินการเปลียนให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายอืนเข้ าบริ หารจัดการกองทุนรวมภายใต้ การ
จัด การของตนอัน เนืองมาจากการทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมรายเดิมไม่ สามารถดํา รงความเพีย งพอของ
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เงินกองทุนได้ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้ วยการดํารงเงินกองทุน
ของผู้ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล การเป็ นนายหน้ าซื อขายหลักทรัพย์
และการค้ าหลักทรัพย์และการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทีเป็ นหน่วยลงทุน และการเป็ นผู้จดั การเงินทุนสัญญา
ซือขายล่วงหน้ า ซึงให้ กระทําได้ ไม่เกิน 3 วันทําการ
2. เมือปรากฏเหตุตามข้ อ 1. และบริ ษัทจัดการกองทุนรวมประสงค์จะไม่ขาย หรื อไม่รับซือคืน หรื อหยุดรับคําสังซือ
หรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี
(1) แจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรือคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ ว ให้ ทราบถึงการไม่ขายหรื อไม่รับซือคืน
หรื อไม่รับสับเปลียนหน่วยลงทุนโดยพลัน และหากเป็ นเหตุตามข้ อ 1 (1) (2) (3) หรื อ (5) ให้ เปิ ดเผยต่อผู้ถือ
หน่วยลงทุนรายอื นและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบถึงการหยุดรับ คํ าสังซือ หรื อคํ าสังขายคื นหน่ วยลงทุน ด้ วย
วิธีการใด ๆ โดยพลันด้ วย
(2) รายงานการไม่ขาย หรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรื อการหยุดรับคําสังซือ หรื อคํ าสังขายคืนหน่วยลงทุนพร้ อม
ทังแสดงเหตุผล และรายงานแผนการดําเนินการของกองทุนรวมเปิ ดนัน ให้ สํานักงานทราบโดยพลัน
(3) ในกรณีทีบริ ษัทจัดการกองทุนรวมไม่ขาย หรื อไม่รับซือคืนหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสังซือ หรือคําสังขายคืน
หน่วยลงทุนตามข้ อ 1 (1) (2) (3) และ (5) เกิน 1 วันทําการ ให้ บริษัทจัดการกองทุนรวมดําเนินการดังนี ก่อน
การเปิ ดรับคําสังซือ หรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุน
(ก) รายงานการเปิ ดรับคําสังซือ หรื อคํ าสังขายคื นหน่วยลงทุน และรายงานฐานะการลงทุนของกองทุนรวมเปิ ด
ณ วันทําการสุดท้ ายก่อนวันรายงานนันให้ สํานักงานทราบภายในวันทําการก่อนวันเปิ ดรับคําสังซือ หรื อคําสัง
ขายคืนหน่วยลงทุน
(ข) แจ้ งให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือ หรื อคําสังขายคืนหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการเปิ ดขาย หรื อรับซือ
คืนหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบถึงการเปิ ดรับคําสังซือ
หรื อคําสังขายคืน หรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใด ๆ โดยพลัน
3 ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดการขายหน่วยลงทุน หรื อหยุดรับคําสังซือหน่วยลงทุน ในช่วงระยะเวลาทีบริษัท
พบว่าราคาขายหน่วยลงทุนไม่ถูกต้ อง และผู้ดูแลผลประโยชน์ ยงั ไม่ได้ รับรองข้ อมูลในรายงานการแก้ ไขราคา
ย้ อนหลังและรายงานการชดเชยราคา โดยแจ้ งผู้ถือหน่วยลงทุนทีมีคําสังซือหน่วยลงทุนไว้ แล้ วให้ ทราบถึงการ
หยุดขายหน่วยลงทุน ตลอดจนเปิ ดเผยต่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายอืนและผู้ลงทุนทัวไปให้ ทราบถึงการหยุดรับคํ า
สังซือหน่วยลงทุนด้ วยวิธีการใดๆ โดยพลัน
4 ในกรณีทีวันทําการซือขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดตรงกับวันทีสํานักงานได้ ประกาศกําหนดให้ เป็ นวันหยุด
ทําการของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมเป็ นกรณีพิเศษ ให้ บริ ษัทจัดการกองทุนรวมหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน
หน่วยลงทุน สําหรับวันดังกล่าว และแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าเกี ยวกับการหยุดรับคําสังในกรณี
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า 5 วันทําการก่อนถึงวันหยุดทําการเป็ นกรณีพิเศษนัน โดยจัดให้ มีข้อมูลเรื องดังกล่าวไว้ ในที
เปิ ดเผย ณ สถานทีในการซือขายหน่วยลงทุนทุกแห่งของบริ ษัทจัดการกองทุนรวมและผู้สนับสนุนการขาย หรื อ
รับซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)
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การหยุดขายหรื อรับซือคืนหน่วยลงทุน
เพือคุ้มครองประโยชน์ข องผู้ถื อหน่วยลงทุน หรื อในกรณี ทีมีค วามจํ าเป็ นเพือรั กษาเสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจและ
การเงินของประเทศ หรื อเพือรักษาเสถียรภาพในระบบตลาดการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. อาจประกาศ
ให้ บริษัทจัดการหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืนหรื อคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดได้ เป็ นการชัวคราว
ตามระยะเวลาทีเห็นสมควร แต่รวมแล้ วต้ องไม่เกิน 20 วันทําการติด ต่อกัน เว้ น แต่จะได้ รับความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการ ก.ล.ต.ให้ ขยายระยะเวลาหยุดรับคําสังซือ คําสังขายคืน หรือคําสังสับเปลียนหน่วยลงทุนออกไปได้
4. วิธีการสับเปลียนหน่ วยลงทุนเป็ นอย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถสับเปลียนการถือหน่วยลงทุนระหว่างกองทุนเปิ ดได้ ภายในกลุ่มกองทุนเปิ ดทีบริ ษัทจัดการ
กําหนด ซึงอยู่ภ ายใต้ ก ารบริ หารของบริ ษัท จัดการเท่านัน การสับเปลี ยนการถือหน่ว ยลงทุน ดังกล่ าว หมายถึง
การขายคืนหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดหนึง (“กองทุนเปิ ดต้ นทาง”) เพือซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดอีกกองหนึง
(“กองทุนเปิ ดปลายทาง”) ตามเงือนไขทีระบุไว้ ในโครงการจัดการ โดยบริษัทจัดการจะดําเนินการนําเงินค่าขายคืน
หน่วยลงทุน ซึงได้ หกั ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนตามระยะเวลาการถือครองหน่วยลงทุนจากกองทุนเปิ ด
ต้ นทาง (ถ้ ามี) เพือนําไปชําระค่าซือหน่วยลงทุนของกองทุนเปิ ดปลายทาง
5. กองทุนรวมนีกําหนดวิธีการโอนหน่ วยลงทุน และข้ อจํากัดการโอนไว้ อย่ างไร ?
1. ตามหลัก เกณฑ์ ทีสํานักงานคณะกรรมการตลาดทุนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรื อคณะกรรมการ
ก.ล.ต. ประกาศกําหนด และ/หรื อ ทีแก้ ไขเพิมเติม
2. บริษทั จัดการขอสงวนสิทธิไม่รับโอนหน่วยลงทุนในช่วงทีกองทุนรับซือคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ
6. ผู้ถือหน่ วยลงทุนจะทราบข้ อมูลเกียวกับมูลค่ าทรัพย์ สินสุทธิ มูลค่ าหน่ วยลงทุนและราคาขายและรั บซือคืน
หน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ท่านสามารถติดตามมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนได้ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th
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คําถามและคําตอบเกียวกับสิทธิของผู้ถือหน่ วยลงทุน
1. กองทุนรวมนีมีการออกและส่ งมอบหลักฐานแสดงสิทธิในหน่ วยลงทุนหรื อไม่ อย่ างไร ?
รู ปแบบของเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุน
- ระบบไร้ ใบหน่วยลงทุน
- หนังสือรับรองสิทธิในหน่วยลงทุน
เงือนไขในการออกเอกสารแสดงสิทธิในหน่วยลงทุนและระยะเวลาการส่งมอบ
บริ ษัทจัดการจะดําเนินการให้ นายทะเบียนหน่วยลงทุนออก “หนังสื อรับรองสิทธิ ในหน่วยลงทุน / ใบเสร็ จรั บเงิน /
ใบกํากับภาษี” ทุกครังทีมีการสังซือหรื อขายคืนหน่วยลงทุน เพือเป็ นการยืนยันจํานวนหน่วยลงทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุน
และจะจัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนภายใน 15 วันทํ าการนับแต่วนั ทําการถัดจากวันทีปิ ดการเสนอขายหน่วยลงทุน
ครังแรก หรื อภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ทําการถัดจากวันทีซือขายหน่วยลงทุนในช่วงการขายและรับซือคืนหน่วยลงทุน
ภายหลังการเสนอขายครังแรก อนึง เอกสารหลักฐานต่างๆ จะจัดส่งโดยทางไปรษณีย์ หรื อให้ ผ้ สู นับสนุนการขาย
หรือรับซือคืนเป็ นผู้มอบให้ แล้ วแต่กรณี
2. ผู้ถือหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนีอาจถูกจํากัดสิทธิในเรื องใด ภายใต้ เงือนไข อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนถือหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของกองทุนรวม บริ ษัท
จัดการกองทุนรวมจะไม่นบั คะแนนเสียงส่วนทีเกินดังกล่าว เว้ นแต่เป็ นกรณีกองทุนรวมทีมีการแบ่งชนิดหน่วยลงทุนและ
หน่วยลงทุนชนิดดังกล่าวมีผ้ ูถือหน่วยลงทุนเพียงรายเดียว จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าวได้ เต็มตาม
จํานวนทีถืออยู่
3. ช่ องทางและวิธีการทีผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการ
ใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถตรวจสอบแนวทางการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงของบริษัทจัดการ
ได้ ทีเว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
4. กองทุนรวมนีมีช่องทางและวิธีการร้ องเรี ยน อย่ างไร ?
ผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถติดต่อได้ ที
- บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด โทรศัพท์ 0-2786-2222 หรื อ
- สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. (SEC Help Centre) โทรศัพท์ 0-2033-9999
5. กองทุนรวมนีมีนโยบายการระงับข้ อพิพาทโดยกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อย่ างไร ?
ไม่มี
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คําถามและคําตอบเกียวกับบุคคลทีเกียวข้ องกับการดําเนินการของกองทุนรวม
1. รายชือกรรมการ และคณะผู้บริหาร
รายชือกรรมการ
1. นายลี ไหว ไฟ
2. นายทีโอ บุน เคียต
3. นายสัญชัย อภิศกั ดิศิริกลุ
4. นางกัญลิกา บุษปวนิช
5. นายวนา พูลผล

ประธานคณะกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร

คณะผู้บริ หาร
1.
2.
3.
4.

นายวนา
นางสุนรี
นายเจิดพันธุ์
นางสาวรัชดา

พูลผล
พิบลู ย์ศกั ดิกุล
นิธยายน
ตังหะรัฐ

ประธานเจ้ าหน้ าทีบริหาร
กรรมการผู้จดั การ สายปฏิบตั ิการ
กรรมการผู้จดั การ สายการลงทุน
กรรมการผู้จดั การ สายพัฒนาธุรกิจ

2. จํานวนกองทุนรวมภายใต้ การบริหารจัดการของบริ ษัท
จํานวน 108 กองทุน (ข้ อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564)
3. มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิของกองทุนรวม
เท่ากับ 16,940,075.81 บาท (ข้ อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564)
4. รายชือคณะกรรมการการลงทุน
IC Governance
1. นายวนา
2. นางสาวเฟง
3. นางสุนรี
4. นางสาวรัชดา
5. นายเจิดพันธุ์
6. นายจารุ วตั ร
7. นางสาววรรณจันทร์
8. นางวิภาดา
9. นายปราโมทย์
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พูลผล
ฟาง
พิบลู ย์ศกั ดิกุล
ตังหะรัฐ
นิธยายน
ปรี ดิเปรมกุล
อึงถาวร
ลัภยพร
เล้ าสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการ IC Governance
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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IC Asset Allocation
1. นายเจิดพันธุ์
2. นางสาวปราณี
3. นายสิทธิศกั ดิ
4. นายธนกร
5. นางสาวนพรัตน์
6. นายจารุ วตั ร
7. นางสาวลินดา
8. นายวีรยุทธ
9. นางสาวชนิษฎา
10. นางสาวชืนสุมน
11. นางสาวนันทนัช
12. นางสาววรรณจันทร์
13. นายกิตติพงษ์
14. นางสาวสิริอนงค์
15. นายฐิติรัฐ
16. นายนพพล
17. นายวีรชัย
18. นางสาวศรสวรรค์

นิธยายน
ศรี มหาลาภ
ณัฐวุฒิ
ธรรมลงกรต
ประมวลวัลลิกลุ
ปรี ดิเปรมกุล
อุบลเรี ยบร้ อย
หลีห์ละเมียร
วีรานุวตั ติ
พรสกุลศักดิ
กิติเฉลิมเกียรติ
อึงถาวร
กังวานเกียรติชยั
ปิ ยสันติวงศ์
รัตนสิงห์
นราศรี
จันเป็ ง
เติมวุฒิกลุ

ประธานคณะกรรมการ IC Asset Allocation
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

5. รายชื อผู้จัดการกองทุน ประวัติการศึกษา และประสบการณ์ การทํางานทีเกียวข้ องกั บการบริ หารจัดการ
กองทุนรวม รวมทังหน้ าทีความรั บผิดชอบของผู้จัดการกองทุน (ข้ อมูล ณ วันที 1 กรกฎาคม 2564)
ชือ ตําแหน่ ง
นางสาววรรณจันทร์ อึงถาวร*,
CFA, CPA
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก
ั

นายกิตติพงษ์ กังวานเกียรติชัย*
ผู้อาํ นวยการอาวุโส (1),
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก
ั

การศึกษา
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (การเงิน),

Imperial College Management
School, U.K.
 บัญชีบณ
ั ฑิต (สารสนเทศทางบัญชี,
เกียรตินิยมอันดับ1), จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตร์ บณ
ั ฑิต, มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
 เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต







ประสบการณ์ ทาํ งานทีเกียวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม
ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก,
ั
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
ผู้อํานวยการอาวุโส ฝ่ ายการลงทุนต่างประเทศ,
บลจ.ยูโอบี (ไทย) จํากัด
Assistant Managing Director – Investment
Department, Siam City Asset Management
Senior Fund Manager, TISCO Asset Management
Senior Consultant, Price Water House Coopers

 ผู้อํานวยการอาวุโส (1), ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก,
ั

(เศรษฐศาสตร์),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ.ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 เศรษฐศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เศรษฐศาสตร์ ),  ผู้จดั การ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก,
ั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บลจ.ฟิ นันซ่า จํากัด
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
 นักวิเคราะห์ , ฝ่ ายวิเคราะห์หลักทรัพย์, บล.นครหลวงไทย จํากัด

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

หน้ าทีความ
รับผิดชอบ
หัวหน้ าฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวโลก
ั

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวโลก
ั
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ชือ ตําแหน่ ง

ประสบการณ์ ทาํ งานทีเกียวข้ องกับ
การบริหารจัดการกองทุนรวม

หน้ าทีความ
รับผิดชอบ

 ผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก,
ั

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวโลก
ั

การศึกษา

นางสาวสิริอนงค์ ปิ ยสันติวงศ์ , CFA  วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต(การเงิน),
ผู้อาํ นวยการ,
University of Amsterdam,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก
ั
Netherlands
 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต (Health
Services Research), University of
Amsterdam, Netherlands
 เศรษฐศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)







บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Investment Expert, Prospery GmbH, Netherlands
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
ผู้จดั การกองทุน, บลจ. ทิสโก้ จํากัด
ผู้จดั การ, บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
Pricing Specialist, บริ ษัท เมอร์ ค จํากัด

นายฐิตริ ัฐ รัตนสิงห์ *, CFA
ผู้อาํ นวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก
ั

 เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 ผู้อาํ นวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก,
ั

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวโลก
ั

นายนพพล นราศรี
ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการ,
ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก
ั

 วิทยาศาสตร์ มหาบัณฑิต

 ผู้ชว่ ยผู้อํานวยการ, ฝ่ ายการลงทุนสินทรัพย์ทวโลก,
ั

ฝ่ ายการลงทุน
สินทรัพย์ทวโลก
ั

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ),
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(การเงิน), จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
 วิศวกรรมปิ โตรเลียม,
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
(เกียรตินิยมอันดับ 2)

บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Global Equity; Portfolio Manager - Senior Portfolio
Manager, บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
 Domestic Equity; Assistant Portfolio Manager Portfolio Manager, บลจ. ซีไอเอ็มบี-พริ นซิเพิล จํากัด
บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
 Investment Fund Manager,
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด
 Pilot, บริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)
 Fixed Income Portfolio Manager,
บลจ. กสิกรไทย จํากัด
 Project Manager / Petroleum Engineer,
บริ ษัท เชฟรอน ประเทศไทยสํารวจและผลิต จํากัด

*ปฏิบตั ิหน้ าทีเป็ นผู้จดั การกองทุน และผู้จดั การลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ า (ถ้ ามี)
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6. รายชือผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนนี มีดงั นี
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน
1 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
2 ธนาคารซิตีแบงก์ เอ็น.เอ.
3 บริ ษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
4 ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
5 ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
6 บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
7 บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งศรี จํากัด (มหาชน)
8 บริ ษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จํากัด
9 บริ ษทั หลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมโิ ก้ จํากัด

เบอร์ โทรศัพท์
0-2626-7777
1588, 0-2232-2484
0-2672-5999, 0-2687-7000
0-2285-1555
1558
0-2638-5500
0-2659-7000, 0-2099-7000
0-2680-1234
0-2695-5000

10 บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2635-3123

11 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จํากัด

0-2949-1999

12 บริ ษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

0-2305-9000

13 บริ ษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

0-2857-7000

14 บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จํากัด (มหาชน)

0-2618-1111

15 บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นนั ซ่า จํากัด

0-2697-3700

16 บริ ษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน)

0-2080-2888

17 บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน เอเชีย เวลท์ จํากัด

0-2207-2100

18 บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จํากัด

0-2861-5508, 0-2861-6090

19 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

0-2888-8888

20 บริ ษทั หลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

0-2205-7111

21 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

0-2111-1111

22 ธนาคารทิสโก้ จํากัด (มหาชน)

0-2633-6000

23 บริ ษัทหลักทรัพย์ หยวนต้ า (ประเทศไทย) จํากัด

0-2009-8888

24 บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน แอสเซนด์ เวลธ์ จํากัด

0-2016-8600

25 บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จํากัด

0-2026-6222

26 บริ ษัท เมืองไทยประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

0-2274-9400

27 บริ ษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จํากัด
28 ธนาคารออมสิน
29 บริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี
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ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน

เบอร์ โทรศัพท์

30 บริ ษทั หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จํากัด (มหาชน)

0-2658-5800

31 บริ ษทั หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2659-8000

32 บริ ษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)

0-2659-3456

33 บริ ษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

0-2782-2400

34 บริ ษทั หลักทรัพย์ ธนชาต จํากัด (มหาชน)

0-2217-8888

35 บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน เมอร์ ชนั พาร์ ทเนอร์ จํากัด

0-2660-6677

36 บริ ษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

0-2658-8888

37 บริ ษทั หลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด

0-2841-9000

38 บริ ษทั หลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จํากัด (มหาชน)

0-2351-1800

39 บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีตี จํากัด

0-2343-9555

40 บริ ษทั แอ๊ ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

0-2648-3600

41 บริ ษทั หลักทรัพย์นายหน้ าซือขายหน่วยลงทุน ฟิ นโนมีนา จํากัด

0-2026-5100

42 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
43 บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์ เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

1327, 0-2359-0000
0-2088-9797

44 บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

0-2696-0000,
0-2796-0000

45 บริ ษทั ฟิ ลลิปประกันชีวติ จํากัด (มหาชน)

0-2022-5000

หรื อผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืนทีบริ ษทั จัดการแต่งตังขึน
7. นายทะเบียนหน่ วยลงทุนของกองทุนนีคือ
บริ ษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377
8. ผู้ดูแลผลประโยชน์ ของกองทุนนีคือ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
เลขที 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2242-3902-7
นอกจากหน้ าที ตามที กํ าหนดไว้ ใ นสัญญาแต่ งตั งผู้ ดู แลผลประโยชน์ แล้ วยังมี หน้ าที ตามกฎหมายในการรั กษา
ผลประโยชน์ของผู้ถือหน่วยลงทุนด้ วย

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี
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ช่ องทางทีผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนรวมนี
1. ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถทราบข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับกองทุนได้ ที
- บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด
- ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซือคืน (ถ้ ามี)
- เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ www.uobam.co.th
2. ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ วนการถือหน่ วยลงทุนเกินข้ อจํากัดการถือหน่ วยลงทุนได้ จากช่ องทางใด ?
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลสัดส่ว นการถือหน่วยลงทุนเกินข้ อจํ ากัดการถื อหน่วยลงทุนได้ ทีเว็บไซต์ ของบริ ษัท
จัดการ www.uobam.co.th

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี
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ความเสียงในการลงทุนของกองทุนรวม
1. ความเสียงจากการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสาร (Business Risk)
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจของผู้ออกตราสารดังกล่าว จะบ่งบอกถึงถึงศักยภาพ ความสามารถในการทํากําไร ฐานะ
การเงิน และความเข้ มแข็งขององค์กรธุรกิจ ซึงจะถูกสะท้ อนออกมาในราคาของหุ้นทีมีการขึนหรื อลงในขณะนันๆ
แนวทางการบริ หารความเสียง :
กองทุนจะกระจายการลงทุนไปในบริ ษัทต่างๆ ทังทีอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน และกลุ่มธุรกิจอืนๆ และผู้จัดการกองทุนจะ
ทําการติดตามและศึกษาความเป็ นไปของธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างใกล้ ชิด ซึงจะช่วยให้ กองทุนสามารถบริ หาร
ความเสียงได้ ดียิ งขึ น โดยหากมีการเปลียนแปลงผลการดําเนินงานหรื อฐานะทางการเงินของบริ ษัทผู้ออกตราสารอย่างมี
นัยสําคัญจะได้ พิจารณาปรับเปลียนแผนการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างเหมาะสม
2. ความเสียงจากความผันผวนของราคาตราสารในตลาดต่างประเทศ (Market Risk)
เนืองจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศประเภทกองทุนตราสารทุน จึงได้ รับผลกระทบโดยตรง
จากความผันผวนของราคาหลักทรั พย์ใ นต่างประเทศ ซึงเกิด จากปั จ จัย ทังภายในและภายนอกประเทศของกองทุ น
ต่างประเทศนัน ได้ แก่ ปั จจัยด้ านเศรษฐกิจ การเงิน การเมือง เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารความเสียง :
การกระจายการลงทุนในตลาดเอเชีย ซึงจะมีทงตลาดของประเทศที
ั
พัฒนาแล้ ว และตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)
รวมทังวัฏจักรเศรษฐกิจของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน ทําให้ กองทุนสามารถกระจายความเสี ยงดังกล่าวได้
3. ความเสียงในเรืองของเสถียรภาพทางด้ านการเมือง เศรษฐกิจ ตลาดเงิน ตลาดทุนของประเทศต่ างๆ ทีกองทุน
ได้ ลงทุนไว้ (Country Risk)
การลงทุนในตลาดต่างประเทศจะผูกพันกับปั จจัยหรื อตัวแปรความเสี ยง ทีอาจจะแตกต่างไปจากปั จจัยหรื อตัวแปรใน
ตลาดท้ องถิ นทีผู้ล งทุนมี ความคุ้นเคย อาทิเช่น การแกว่งตัวของอัต ราแลกเปลี ยน ปั จจัย ทางด้ านสังคม การเมือง และ
เศรษฐกิจ กฎหมาย หรื อ ข้ อบังคับที แตกต่างกัน ข้ อจํ ากัด ในการแลกเปลี ยนสกุล เงิน ข้ อจํา กัดเกี ยวกับการลงทุนจาก
ต่างชาติ และการแทรกแซงของหน่วยงานของรั ฐ เป็ นต้ น อีกทังวิธีและหลักที ใช้ ในการประเมินมูลค่าของหลัก ทรั พย์ จะ
ขึนอยู่กบั สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ทัศนคติต่อการลงทุน และปั จจัยทีมีอยู่เฉพาะในประเทศนันๆ เป็ นต้ น
แนวทางการบริ หารความเสียง :
เนืองจากกองทุนได้ มีการกระจายการลงทุนไปในหลายประเทศ ประกอบกับการที การลงทุนของกองทุนนัน มิได้ กระจุกตัว
อยู่ในประเทศใดประเทศหนึง จึงทําให้ ได้ รับผลดีจากการกระจายการลงทุนในระดับประเทศ และลดความเสี ยงลงได้ บ้าง
นอกจากนีแล้ ว การลงทุนในแถบภูมิภาคเอเชี ยด้ วยกัน ทําให้ สามารถติดตามข้ อมูลต่างๆ ได้ อย่างใกล้ ชิดและรวดเร็ วซึง
ส่งผลให้ ผ้ จู ดั การกองทุนสามารถตัดสินใจในการลงทุนได้ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิงขึน
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4. ความเสียงในเรืองอัตราแลกเปลียน (Foreign Exchange Rate Risk)
เนืองจากกองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศ ดังนันการลงทุนอาจจะต้ องประสบกับความผันผวนของ
อัตราแลกเปลียน อันจะทําให้ อตั ราผลตอบแทนในรูปเงินบาทผันผวนตาม
แนวทางการบริ หารความเสียง :
ผู้จดั การกองทุนจะเลือกสรรวิธีการป้ องกันความเสียงอันเกิดจากความผันผวนในอัตราแลกเปลี ยนให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์
ในแต่ละขณะ ทังนี เพือลดความผันผวน และเพือผลตอบแทนทีเหมาะสมเป็ นหลัก
5. ความเสียงจากข้ อจํากัดการนําเงินลงทุนกลับประเทศ (Repatriation Risk) เป็ นความเสียงทีเกิดจากการเปลียนแปลง
ภายในประเทศทีกองทุนลงทุน เช่น การเปลียนแปลงทางการเมือง ข้ อกําหนด กฎเกณฑ์ หรื อนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลใน
การบริหารประเทศ ซึงรวมถึงสาเหตุอืนๆ ทีอาจทําให้ ไม่สามารถชําระหนีได้ ตรงตามระยะเวลาทีกําหนด รวมถึงอาจทําให้
กองทุนเกิดความเสียงจากสัญญาสวอป และ/หรื อสัญญาฟอร์ เวิร์ดได้ ซึงมีผลต่อผลตอบแทนทีกองทุนจะได้ รับจากการลงทุน
ทังนี บริ ษั ทจัดการจะติดตามสถานการณ์ การเปลี ยนแปลงการเมือง ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดเงิ น ตลาดทุน ตลอดจน
ปั จจัยพืนฐานต่างๆ ของประเทศทีกองทุนลงทุนอย่างใกล้ ชิด เพือประเมินความเสียงจาการลงทุนในประเทศนันๆ ซึงอาจช่วย
ลดความเสียงในส่วนนีได้
6. ความเสียงจากความสามารถในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร (Credit Risk)
ความเสียงจากการทีผู้ออกตราสารหรื อผู้คําประกันตราสารทีกองทุนไปลงทุนปฏิเสธการชําระเงินหรื อไม่สามารถชําระคืน
เงินต้ นและดอกเบียได้ ตามทีกําหนด หรื อชําระไม่ครบตามจํานวนทีสัญญาไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง :
ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาลงทุนในตราสารทีออกโดยบริ ษัททีมีสถานะการเงินมันคง โดยลงทุนในตราสารทีผู้ออกเป็ น
บริ ษทั ทีได้ รับการจัดอันดับความน่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) จากสถาบันการจัดอันดับ
ความน่าเชือถือทีได้ รับการยอมรับจากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เป็ นต้ น นอกจากนี ผู้จัดการกองทุนสามารถทีจะ
ลดความเสียงประเภทนีได้ โดยกระจายการลงทุนไปในแต่ละผู้ออกตราสารหนี โดยไม่ให้ เงินลงทุนมีการกระจุกตัวในผู้ออก
ตราสารหนีใดๆ มากเกินไป
7. ความเสียงจากการลงทุนในสัญญาซือขายล่ วงหน้ า เพือป้องกันความเสียง
กองทุนจะเข้ าลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสียง (Hedging) เท่านัน โดยการลงทุนดังกล่าวจะมีมูลค่า
ไม่เกินหลักทรัพย์พืนฐานทีกองทุนถืออยู่ (Net Exposure < Underlying Assets)
แนวทางการบริ หารความเสียง :
การลงทุนในสัญ ญาซือขายล่วงหน้ าเพือป้ องกันความเสี ยงนัน อาจไม่สามารถป้ องกันความเสียงได้ ทังหมด และหาก
คาดการณ์ผิดจะทําให้ เสียโอกาสในการได้ รับผลตอบแทนทีมากขึน และถือว่าเป็ นการตกลงกําหนดจํานวน และ/หรื อราคา
และระยะเวลาไว้ เพือส่งมอบในอนาคต ทังนี เพือลดความเสียงของการผันผวนของราคาหลักทรัพย์พืนฐาน และเพือให้ เกิด
ความแน่นอนในผลลัพธ์ของการลงทุน นอกจากนี กองทุนจะพิจารณาเข้ าทําธุรกรรมดังกล่าวกับคู่สญ
ั ญาทีมีอนั ดับความ
น่าเชือถืออยู่ในอันดับทีสามารถลงทุนได้ (investment grade) และทําการติดตามฐานะการเงินและอันดับความน่าเชื อถือ
ของคู่สญ
ั ญาอย่างระมัดระวังและสมําเสมอ
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8. ความเสียงจากความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
ในกรณีทีเป็ นสัญญาซือขายล่วงหน้ าทีไม่ได้ ทําการซือขายในตลาด (Over the Counter : OTC) เช่น สัญญาสวอป สัญญา
ฟอร์ เวิร์ด สัญญาออปชันทีซือขายนอกตลาด กองทุนรวมจะมีความเสียงจากการทีคู่สญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ิตามทีทีตกลงกันไว้
แนวทางการบริ หารความเสียง :
ผู้จดั การกองทุนจะคัดเลือกคู่สญ
ั ญา (Counterparty) โดยใช้ ความละเอียดรอบคอบ ซึงจะต้ องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก
คณะกรรมการลงทุนของบริษัท (Investment Committee) และการพิจารณาดังกล่าวจะมีการประเมินผลอย่างสมําเสมอ
9. ความเสียงทีเกิดจากการได้ รับเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนของกองทุนต่ างประเทศล่ าช้ า
เนืองจากความแตกต่างทางด้ านเวลาระหว่างประเทศ และรวมถึงวันหยุดทําการของประเทศต่างๆ ที กองทุนไปลงทุนนัน
อาจจะไม่ตรงกับวันหยุดทําการของประเทศไทย จึงอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการชําระเงินค่ารับซือคืนหน่วยลงทุน
ให้ กบั ผู้ถือหน่วยลงทุน
แนวทางการบริ หารความเสียง :
บริ ษทั จัดการขอสงวนสิทธิทีจะปิ ดรับซือคืนหน่วยลงทุนเป็ นการชัวคราว และ/หรื อ ขอสงวนสิทธิในการขยายระยะเวลาใน
การส่งคําสังขายคืนล่วงหน้ า โดยบริ ษัทจัดการจะประกาศให้ ผ้ ูถือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 เดือนก่อนวันรับ
ซือคืนหน่วยลงทุน ณ บริษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรับซือคืน (ถ้ ามี)
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อัตราส่วนการลงทุน
ส่ วนที 1 : อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์ สนิ หรือคู่สัญญา (Single entity limit)*
อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ข้ อ
ประเภททรั พย์ สนิ
1
2

ตราสารภาครัฐไทย
ตราสารภาครัฐต่างประเทศ

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.1 กรณีมี credit rating อยู่ใน 2 อันดับแรกขึนไป

ไม่จํากัดอัตราส่วน

2.2 กรณีมี credit rating อยู่ในระดับ investment gradeแต่ตํากว่า
2 อันดับแรก
3
4

5

หน่วย CIS ตามทีระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้ อ 1.1 หรื อข้ อ 3.13.2
ส่วนที 2 ข้ อ 1.1
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีผู้รับฝากหรื อผู้ออกตราสารมี
ลักษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
4.1 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
4.2 เป็ นธนาคารออมสิน ทังนี เฉพาะเงินฝากหรื อตราสารทีรัฐบาล
เป็ นประกัน
ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
5.1 เป็ นตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน หรื อศุกูกทีผู้ออกจัดตังขึน
ตามกฎหมายไทย หรือสาขาของ ธพ. ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ. ในประเทศไทย
5.2 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
5.2.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียน
5.2.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
5.2.3 ในกรณีทเป็
ี นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี < 397 วันนับแต่
วันทีลงทุน และไม่ได้ มลี กั ษณะตาม 5.2.1 หรือ
5.2.2 ผู้มีภาระผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี
5.2.3.1 ธพ. บง. หรื อ บค. ตามกฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
5.2.3.2 ธนาคารออมสิน
5.2.3.3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
5.2.3.4 ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5.2.3.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
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ไม่เกิน 35%
ไม่จํากัดอัตราส่วน
ไม่เกิน 20%1

ไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นําหนักของตราสารทีลงทุนใน
benchmark + 5%

25

ข้ อ

ประเภททรั พย์ สนิ

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

5.2.3.6 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่ง
ประเทศไทย
5.2.3.7 ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
5.2.3.8 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
5.2.3.9 บล.
5.3 เสนอขายในประเทศไทย
5.4 มี credit rating อยู่ในระดับ investment grade
5.5 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี > 397 วันนับแต่
วันทีลงทุน ต้ องขึนทะเบียนหรืออยู่ในระบบของregulated market
6

ทรัพย์สินดังนี
6.1 ตราสารทุนทีจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์
สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET หรือของตลาดซือขายหลักทรัพย์
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงตราสารทุนทีผู้ออกตราสารอยู่ระหว่าง
ดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนการเป็ นหลักทรัพย์ซือ
ขายใน SET หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.2 ตราสารทุนทีออกโดยบริษัททีจัดตังขึนไม่วา่ ตามกฎหมายไทย
หรื อกฎหมายต่างประเทศ ซึงหุ้นของบริ ษัทดังกล่าวซือขายใน
กระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET หรือของ
ตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึงบริษัททีอยู่
ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอนหุ้นออกจาก
การซือขายใน SET หรื อในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.3 หุ้นทีอยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียนซือขายตาม 6.1
6.4 ตราสารทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี 6.4.1 เป็ นตราสารหนี ตราสาร
กึงหนีกึงทุน หรื อศุกกู ทีผู้ออกจัดตังขึนตามกฎหมายไทย และเสนอ
ขายตราสารนันในต่างประเทศ หรือผู้ออกจัดตังขึน ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมสาขาของ ธพ.ต่างประเทศทีได้ รับอนุญาตให้
ประกอบธุรกิจ ธพ.ในประเทศไทย) หรือเป็ นตราสาร Basel III
6.4.2 มี credit rating2 อยู่ในระดับ investment grade
6.4.3 เป็ นตราสารทีมีลกั ษณะอย่างใดอย่างหนึงดังนี
6.4.3.1 ผู้ออกเป็ นบริษัทจดทะเบียนใน SET หรื อในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ
6.4.3.2 ผู้ออกมีการเปิ ดเผยข้ อมูลเป็ นการทัวไปโดยมีรายละเอียดตาม
แบบ filing
6.4.3.3 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี < 397 วัน นับแต่

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

รวมกันไม่เกินอัตราดังนี แล้ วแต่อตั ราใด
จะสูงกว่า
(1) 10% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สิน
ใน benchmark + 5%
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ข้ อ

7

8

ประเภททรั พย์ สนิ
วันทีลงทุน และไม่ได้ มีลกั ษณะตาม 6.4.3.1 หรื อ 6.4.3.2 ผู้มีภาระ
ผูกพันตามตราสารดังกล่าวต้ องเป็ นบุคคลดังนี
6.4.3.3.1 บุคคลตามข้ อ 5.2.3.1 – 5.2.3.9
6.4.3.3.2 สถาบันการเงินระหว่างประเทศ ทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
6.4.3.3.3 สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับ
บุคคลตามข้ อ 6.4.3.3.1 – 6.4.3.3.2
6.4.4 ในกรณีทีเป็ นตราสารทีมีกําหนดวันชําระหนี > 397 วันนับแต่วนั ที
ลงทุน ต้ องขึนทะเบียนหรื ออยู่ในระบบของ regulated market
6.5 ธุรกรรมดังนี ทีคู่สญ
ั ญามี credit rating3 อยู่ในระดับ
investment grade
6.5.1 reverse repo
6.5.2 OTC derivatives
6.6 หน่วย infra ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
6.6.1 จดทะเบียนซือขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO เพือการจดทะเบียน
ซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์ สําหรับผู้ลงทุนทัวไปของ SET
หรื อของตลาด ซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ (แต่ไม่รวมถึง หน่วย
ดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจทําให้ มีการเพิกถอน
หน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET หรื อในตลาดซือขาย
หลักทรัพย์ต่างประเทศ)
6.6.2 เป็ นหน่วยของกองทุนทีไม่ได้ มีลกั ษณะกระจายการลงทุนใน
กิจการโครงสร้ างพืนฐานอสังหาริ มทรัพย์ หรือสิทธิการเช่า แล้ วแต่
กรณี (diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด
6.7 หน่วย CIS ตามทีระบุในข้ อ 3.13.1 ส่วนที 2 ข้ อ 1.2 หรือข้ อ
3.13.2 ส่วนที 2 ข้ อ 1.2 ทีจดทะเบียนซือขายหรื ออยู่ในระหว่าง IPO
เพือการจดทะเบียนซือขายในกระดานซือขายหลักทรัพย์สําหรับผู้
ลงทุนทัวไปของ SET หรื อของตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ
(แต่ไม่รวมถึงหน่วยดังกล่าวทีอยู่ระหว่างดําเนินการแก้ ไขเหตุทีอาจ
ทําให้ มีการเพิกถอนหน่วยดังกล่าวออกจากการซือขายใน SET หรื อ
ในตลาดซือขายหลักทรัพย์ต่างประเทศ)
หน่วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะกระจายการลงทุนในกิจการ
โครงสร้ างพืนฐาน อสังหาริมทรัพย์ หรื อสิทธิการเช่า แล้ วแต่กรณี
(diversified fund) ตามแนวทางทีสํานักงานกําหนด และมีลกั ษณะ
ตาม 6.7.1
ทรัพย์สินอืนนอกเหนือจากทีระบุในข้ อ 1 - ข้ อ 7 (SIP)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

ไม่จํากัดอัตราส่วน

รวมกันไม่เกิน 5%
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1

หรื อไม่เกิน 10% เมือเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภมู ลิ ําเนาอยู่ต่างประเทศ โดยเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale
2
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศหรือผู้มีภาระผูกพันมีภมู ลิ ําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit rating แบบ
national scale
3
กรณีเป็ นการลงทุนในต่างประเทศทีคู่สญ
ั ญาในฐานะผู้มีภาระผูกพันมีภมู ลิ ําเนาอยู่ต่างประเทศ สามารถเลือกใช้ credit
rating แบบ national scale
*หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ single entity limit ของผู้รับฝาก ผู้ออกตราสารหรือ
คู่สญ
ั ญา แล้ วแต่กรณี
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที 2 : อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามกลุ่มกิจการ (Group limit)**
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

1

การลงทุนในทรัพย์สินของบริษัททุกบริษทั ทีอยู่
ในกลุ่มกิจการเดียวกันหรื อการเข้ าเป็ นคู่สญ
ั ญา
ในธุรกรรมทางการเงินกับบริษัทดังกล่าว

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
ไม่เกินอัตราใดอัตราหนึงดังนี แล้ วแต่อตั ราใดจะสูงกว่า
(1) 25% หรื อ
(2) นําหนักของทรัพย์สินทีลงทุนใน benchmark + 10%

** หมายเหตุ : ในกรณีเป็ นทรัพย์สินดังนี ไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ group limit
1. เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MF
2. derivatives on organized exchange
ส่ วนที 3 : อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามประเภททรั พย์ สิน (product limit)***
ข้ อ
1

ประเภททรั พย์ สิน
เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ตัวแลกเงิน หรื อตัวสัญญาใช้ เงิน ที
นิติบคุ คลตามกฎหมายไทย (ไม่รวมถึงสาขาในต่างประเทศของ นิติบคุ คล
ดังกล่าว) เป็ นผู้ออก ผู้สังจ่าย หรื อคู่สญ
ั ญา ดังนี
1.1 ธนาคารหรื อสถาบันการเงินทีมีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
1.2 ธนาคารพาณิชย์
1.3 บริ ษัทเงินทุน
1.4 บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
1.5 บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยูอ่ าศัย
(ไม่รวมถึงทรัพย์สินที MF ได้ รับโอนกรรมสิทธิมาจากคู่สญ
ั ญาตาม reverse
repo หรือ securities lending หรื อ derivatives)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

อัตราส่ วน (% ของ NAV)
- รวมกันไม่เกิน 45% เฉลียในรอบ
ปี บัญชี เว้ นแต่เป็ นMF ทีมีอายุ
โครงการ < 1 ปี ให้ เฉลียตามรอบ
อายุกองทุน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั MF ทีอายุ
คงเหลือ ≤ 6 เดือน ทังนี เฉพาะ MF
ทีมีอายุโครงการ ≥ 1 ปี
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ข้ อ

ประเภททรั พย์ สิน

อัตราส่ วน (% ของ NAV)

2

ทรัพย์สินดังนี
2.1 ตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้ เงิน ทีมีเงือนไขห้ ามเปลียนมือแต่กองทุนได้
ดําเนินการให้ มีการรับโอนสิทธิเรี ยกร้ องในตราสารได้ ตามวิธีการที กฎหมาย
กําหนด หรื อมีเงือนไขให้ กองทุนสามารถขายคืนผู้ออกตราสารได้
2.2 เงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากทีมีระยะเวลาการฝากเกิน 12 เดือน
2.3 total SIP ตามข้ อ 6 ของส่วนนี
(ข้ อนีไม่ใช้ กบั การลงทุนของกองทุนรวมปิ ด และกองทุน buy & hold ที
ลงทุนในตัวแลกเงิน ตัวสัญญาใช้ เงิน ตราสารทีมีลกั ษณะของสัญญาซือ
ขายล่วงหน้ าแฝง เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ทีมีอายุไม่เกินอายุ
กองทุน หรื อรอบการลงทุนของกองทุน หรือมีการลงทุนใน derivatives
เพือให้ ทรัพย์สินดังกล่าวมีอายุสอดคล้ องกับอายุกองทุน)
หน่วย infra

รวมกันไม่เกิน 25%

Reverse repo
Securities lending
ตราสารทีมีอนั ดับความน่าเชือถือทีตัวตราสารและผู้ออกตราสารทีตํากว่าที
สามารถลงทุนได้ (non-investment grade / unrated)
ตราสารดังนี (total SIP)
7.1 ทรัพย์สินตามข้ อ 8 ในส่วนที 1 : อัตราส่วนการลงทุนทีคํานวณตามผู้
ออกทรัพย์สินหรื อคู่สญ
ั ญา (single entity limit)
7.2 ตราสาร non-investment grade / unrated แต่ไม่รวมถึงตราสารหนี
ตราสารกึงหนีกึงทุน ศุกกู หรื อตราสาร Basel III ทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
7.2.1 มีลกั ษณะตาม 6.4.3 และ 6.4.4 ของข้ อ 6 ในส่วนที 1 : อัตราส่วน
การลงทุนทีคํานวณตามผู้ออกทรัพย์สินหรื อคูส่ ญ
ั ญา (single entity limit)
7.2.2 มี credit rating อยู่ในระดับตํากว่า investment grade หรือไม่มี
credit rating

ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 25%
ไม่เกิน 20%

3
4
5
6
7

ข้ อ
8

ประเภททรัพย์ สิน
derivatives ดังนี
8.1 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมี
วัตถุประสงค์เพือการลดความเสียง (hedging)
8.2 การเข้ าทําธุรกรรม derivatives ทีมิใช่เพือการ
ลดความเสียง (non-hedging)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

ไม่เกิน 20%

รวมกันไม่เกิน 15%

อัตราส่ วน
ไม่เกินมูลค่าความเสียงทีมีอยู่
Global exposure limit
8.2.1 กรณี MF ไม่มีการลงทุนแบบซับซ้อน1
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ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยต้ องไม่เกิน 100% ของ NAV
8.2.2 กรณี MF มีการลงทุนแบบซับซ้ อน1
จํากัด net exposure ทีเกิดจากการลงทุนใน derivatives
โดยมูลค่าความเสียหายสูงสุด (value-at-risk : VaR) ของ
MF ต้ องเป็ นดังนี
(1) absolute VaR ≤ 20% ของ NAV
(2) relative VaR ≤ 2 เท่า ของ VaR ของ benchmark
หมายเหตุ: “การลงทุนแบบซับซ้ อน” หมายความว่า การ
ลงทุนในสัญญาซือขายล่วงหน้ าทีมีกลยุทธ์แบบซับซ้ อน
(complex strategic investment) หรือการลงทุนในสัญญา
ซือขายล่วงหน้ าทีมีความซับซ้ อน (exotic derivatives)

1

รายละเอียดของการคํานวณ ให้ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงานประกาศกําหนด

*** หมายเหตุ : สําหรับการลงทุนในเงินฝากหรื อตราสารเทียบเท่าเงินฝากเพือการดําเนินงานของ MFไม่มีข้อกําหนดเกียวกับ product limit

ส่ วนที 4 : อัตราส่ วนการลงทุนทีคํานวณตามความมีส่วนได้ เสียในกิจการทีลงทุน (concentration limit)
ข้ อ

ประเภททรัพย์ สิน

1

หุ้นของบริษัทรายใดรายหนึง

2

ตราสารหนี ตราสารกึงหนีกึงทุน ตรา
สาร Basel III และศุกกู ของผู้ออกราย
ใดรายหนึง (ไม่รวมถึงตราสารหนี
ภาครัฐไทยหรือตราสารหนีภาครัฐ
ต่างประเทศ)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

อัตราส่ วน
ทุก MF รวมกันภายใต้ การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันต้ องมี
จํานวนหุ้นของบริ ษัทรวมกัน < 25% ของจํานวนสิทธิ ออกเสียง
ทังหมดของบริษัทนัน (ไม่นบั รวมการถือหุ้นของกองทุนรวมวายุภกั ษ์)
2.1 ไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าหนีสินทางการเงิน (financial liability)1
ของผู้ออกตราสารรายนัน ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญ ชี ล่ าสุด ทังนี ในกรณี ทีผู้อ อกตราสารมีห นี สิ น ทาง
การเงิ น ที ออกใหม่ ก่ อ นครบรอบระยะเวลาบัญ ชี ถัด ไปและยั งไม่
ปรากฏในงบการเงินล่าสุด บลจ. อาจนํ ามูลค่าหนีสินทางการเงิน
ดังกล่าวมารวมกับมูลค่าหนีสินทางการเงินตามงบการเงินล่าสุดด้ วย
ก็ได้ โดยข้ อมูลหนีสินทางการเงินนันจะต้ องเป็ นข้ อมูลทีมีการเผยแพร่
เป็ นการทัวไป และในกรณี ทีผู้อ อกตราสารไม่มี ห นี สิ น ทางการเงิ น
ตามทีเปิ ดเผยไว้ ในงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีล่าสุด2 ให้
ใช้ อตั ราส่วนไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่าการออกและเสนอขายตราสาร
ตามข้ อนีของผู้ออกรายนันเป็ นรายครัง เว้ นแต่ในกรณีทีผู้ออกตราสาร
ได้ มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond issuance
program) ให้ พิจารณาเป็ นรายโครงการ
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3

หน่วย CIS ของกองทุนใดกองทุนหนึง

4

หน่วย infra ของกองทุนใดกองทุนหนึง

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

อัตราส่ วน
2.2 ในกรณีทีกองทุนลงทุนในตราสารตามข้ อนีโดยเป็ นตราสารทีออก
ใหม่และมี credit rating อยู่ในระดับตํ ากว่า investment grade
หรื อไม่มี credit rating ให้ บลจ. ลงทุนเพือกองทุนภายใต้
การจัดการของ บลจ. รายเดียวกันรวมกันไม่เกิน 1 ใน 3 ของมูลค่า
การออกและเสนอขายตราสารดังกล่าวเป็ นรายครั ง เว้ นแต่กรณี ทีผู้
ออกตราสารได้ มีการยืนแบบ filing ในลักษณะเป็ นโครงการ (bond
issuance program) ให้ พิจารณาเป็ น รายโครงการ
(อัตราส่วนตาม 2.2 ไม่ใช้ กบั กรณีเป็ นตราสารทีออกโดยบุคคลดังนี
1. ธนาคารพาณิชย์ บริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตาม
กฎหมายว่าด้ วยธุรกิจสถาบันการเงิน
2. ธนาคารออมสิน
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
4. ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
5. บรรษัทตลาดรองสินเชือทีอยู่อาศัย
6. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ
ไทย
7. ธนาคารเพือการส่งออกและนําเข้ าแห่งประเทศไทย
8. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
9. บริ ษทั หลักทรัพย์
10.สถาบันการเงินระหว่างประเทศทีประเทศไทยเป็ นสมาชิก
11. สถาบันการเงินต่างประเทศทีมีลกั ษณะทํานองเดียวกับบุคคล
ตาม 1 – 9)
- ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย CIS ทังหมดของ MF หรื อ กองทุน
CIS ต่างประเทศ ทีออกหน่วยนัน
- อัตราข้ างต้ นไม่ใช้ กบั การลงทุนดังนี
(1) การลงทุนในหน่วย CIS ของกองทุนทีมีลกั ษณะครบถ้ วนดังนี
โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1.1) มีขนาดเล็ก
(1.2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(1.3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง
ไม่เกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่วย infra ทังหมดของกองทุน infra ที
ออกหน่วยนัน เว้ นแต่เป็ นหน่วย infra ของกองทุนทีมีลกั ษณะ
ครบถ้ วนดังนี โดยได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงาน
(1) มีขนาดเล็ก
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ข้ อ

1

ประเภททรัพย์ สิน

อัตราส่ วน
(2) จัดตังขึนใหม่โดยมีอายุไม่เกิน 2 ปี
(3) เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงกว้ าง

หนีสินทางการเงิน (financial liability) ให้ พิจารณาตามมาตรฐานการบัญชีทีผู้ออกตราสารดังกล่าวได้ จดั ทํางบการเงินตามมาตรฐานการ

บัญชีนนั โดยเป็ นมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานการบัญชีตามกฎหมายว่าด้ วยวิชาชีพบัญชี
หรื อมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเป็ นทียอมรับในระดับสากล เช่น International Financial Reporting Standards (IFRS) หรื อ United
States Generally Accepted Accounting Principle (US GAAP) เป็ นต้ น
2 รวมถึงกรณียงั ไม่ครบกําหนดการจัดทํางบการเงินในครังแรกของผู้ออกตราสาร
ทังนี การคํานวณสัดส่วนตามนโยบายการลงทุน และอัตราส่วนการลงทุนให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนว่าด้ วยการลงทุน
ของกองทุน และหรื อที แก้ ไขเพิมเติม

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี
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ตารางค่ าธรรมเนียม และค่ าใช้ จ่ายทังหมดทีเรียกเก็บจากกองทุนรวมและผู้ถอื หน่ วยลงทุน
ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรียกเก็บจาก
กองทุนรวม
1. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายรวมทังหมด
(ทีประมาณการได้ )
1.1 ค่าธรรมเนียมการจัดการ
1.2 ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
1.3 ค่าธรรมเนียมนายทะเบียนหน่วยลงทุน
2. ค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายที
(ประมาณการไม่ ได้)
2.1 ค่าสอบบัญชี
2.2 ค่าใช้ จ่ายอืนๆ
รวมค่ าธรรมเนียมและค่ าใช้ จ่ายทีเรี ยกเก็บ
จริงทังหมด

อัตราตามโครงการ 1

เรียกเก็บจริ ง2

เรี ยกเก็บจริ ง2

เรี ยกเก็บจริ ง2

1/6/2563-31/05/2564

1/6/2562-31/05/2563

1/6/2561-31/05/2562

ไม่ เกิน 2.5145

2.1721

2.1721

2.1724

ไม่เกิน 2.14
ไม่เกิน 0.1605
ไม่เกิน 0.2140

1.9260
0.0321
0.2140

1.9260
0.0321
0.2140

1.9263
0.0321
0.2140

ตามทีจ่ายจริง
ตามทีจ่ายจริง

0.2370
0.0160
2.4251

0.2513
0.0053
2.4287

0.2266
0.0022
2.4012

ไม่ เกิน 5.353

ค่ าธรรมเนียมทีเรี ยกเก็บจากผู้สังซือหรื อผู้ถือหน่ วยลงทุน อัตราตามโครงการ เรี ยกเก็บจริ ง เรี ยกเก็บจริ ง เรี ยกเก็บจริ ง
2564
2563
2562
4
ไม่เกิน 3.00
1.50
1.50
1.50
1. ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน
2. ค่าธรรมเนียมการรับซือคืนหน่วยลงทุน
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
3. ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุน
3.1 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาเข้ า
ไม่มี
ไม่มี
3.2 ค่าธรรมเนียมการสับเปลียนหน่วยลงทุนขาออก
ไม่มี
ไม่มี
4. ค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยลงทุน
ในอัตรา 20 บาทต่อหน่วยลงทุน 2,000 หน่วย หรื อเศษของ 2,000 หน่วย 5
5. ค่าธรรมเนียมการเปลียนชือ สกุล ทีอยู่ การออกใบหน่วยลงทุน

รายการละ 50 บาท5

ค่าตอบแทนทีได้ รับจากบริ ษัทจัดการต่างประเทศ (Rebate fee) : 0.7773% ของ NAV โดยเก็บเข้ าเป็ นทรัพย์สินของกองทุนรวม

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี
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หมายเหตุ
1 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิของกองทุนรวม
2 ค่าธรรมเนียมดังกล่าว รวมภาษี มลู ค่าเพิม (ถ้ ามี)
3 อัตราร้ อยละต่อปี ของมูลค่าทรัพย์สนิ สุทธิถวั เฉลียระหว่างงวด
4 อัตราไม่เกินร้ อยละของมูลค่าหน่วยลงทุนทีใช้ คํานวณราคาขายหน่วยลงทุน
5 จะเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ถือหน่วยลงทุนในวันทียืนคําขอทํารายการ
ค่าธรรมเนีย มการจัดการทีเรี ย กเก็บ จริ งซึงแสดงเกินกว่าอัตราทีระบุไว้ ใ นโครงการเกิดจากวิธีการคํานวณ ทังนี ในการเรี ยกเก็บจริ งของค่าธรรมเนี ยม
ดังกล่าว บริ ษัทจัดการจะเรียกเก็บจริ งไม่เกินอัตราตามโครงการทีระบุไว้
ในกรณีทมีี การเปลียนแปลงค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้ จา่ ยไม่เกิ นร้ อยละ 5 ของอัตราค่าธรรมเนียมหรื อ ค่าใช้ จ่ายจากทีได้ ระบุไว้ ในโครงการบริ ษัทจัดการ
ของสงวนสิทธิทีจะกระทําการดังกล่าวโดยไม่ถือว่าเป็ นการแก้ ไขโครงการ โดยบริ ษัทจัดการจะดําเนินการแจ้ งให้ผ้ ถู ือหน่วยลงทุนทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 60
วัน ก่อนการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายทีเพิมขึนดังกล่าว โดยจะเผยแพร่ ข้อมูลไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทจัดการ และ ณ สถานที ซือขายหน่วยลงทุน
ทุกแห่งของบริ ษัทจัดการและผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืนหน่วยลงทุน (ถ้ ามี)

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี
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กองทุนเปิด ออล เอเชีย อิควิตี
ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินในประเทศ
เงินฝาก
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (USD)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (EUR)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน) (JPY)
ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
อืนๆ
ทรัพย์สนิ อืน
หนีสินอืน
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินประเทศ LUXEMBOURG
หุ้นสามัญ
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยลงทุน
NN (L) Japan Equity (LU0082087783)
NN (L) Asia Income (LU0051129079)
NN (L) Greater China Equity (LU0119216801)
หลักทรั พย์ หรื อทรั พย์ สินประเทศ SINGAPORE
หุ้นสามัญ
ไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หน่วยลงทุน
United Japan Growth Fund (SG9999001119)
มูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี

มูลค่ าตามราคาตลาด

%NAV

953,318.37

5.63

32,046.26
46,569.63
2,327.94
872,374.54
-54,647.31

0.19
0.27
0.01
5.15
-0.32

17,962.15
-72,609.46

0.11
-0.43

12,510,210.25

73.85

12,510,210.25
12,510,210.25
3,863,178.40
4,461,480.49
4,185,551.36

73.85
73.85
22.80
26.34
24.71

3,531,194.50

20.85

3,531,194.50

20.85

3,531,194.50
3,531,194.50
16,940,075.81

20.85
20.85
100.00
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ตารางสรุ ปผลการดําเนินงาน
วันจดทะเบียนกองทุน 15 มิ.ย. 49
วันสินสุดรอบบัญชี
31 พ.ค. 64
กองทุน

YTD

3 เดือน

Percentile

6 เดือน

Percentile

1 ปี

Percentile

3 ปี

Percentile

5 ปี

Percentile

10 ปี

Percentile

ตงแต่
ั
จ ัดตงกองทุ
ั
น

ผลตอบแทนกองทุนรวม

7.70%

-1.72%

N/A

12.62%

N/A

32.06%

N/A

5.89%

N/A

5.97%

N/A

3.33%

N/A

0.84%

ผลตอบแทนตัวชีวัด

9.26%

0.79%

N/A

13.90%

N/A

35.00%

N/A

7.21%

N/A

8.76%

N/A

6.62%

N/A

2.14%

ความผันผวนของกองทุน

10.29%

7.68%

N/A

10.68%

N/A

15.87%

N/A

13.25%

N/A

10.83%

N/A

11.21%

N/A

13.62%

ความผันผวนของตัวชีวัด

9.13%

6.80%

N/A

9.46%

N/A

13.91%

N/A

11.95%

N/A

10.05%

N/A

10.98%

N/A

12.58%

- ผลตอบแทนทีมีอายุมากกว่าหรื อเท่ากับ 1 ปี จะแสดงเป็ นผลตอบแทนร้ อยละต่อปี

- Benchmark : ดัชนี MSCI Japan ปรับด้ วยอัตราแลกเปลี ยนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํ านวณผลตอบแทน 50%
ดัชนี MSCI AC Asia-Pacific ex Japan ปรับด้ วยอัตราแลกเปลียนเพือเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันทีคํานวณผลตอบแทน 50%
- เอกสารการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี ได้ จัดทําขึนตามมาตรฐานการวัดผลการดําเนินงานของกองทุนรวมของ
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน
- ผลการดําเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานทีเกียวข้ องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้ เป็ นสิงยื นยันถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต
- ผลขาดทุนสูงสุดในช่ วงเวลา 5 ปี (Maximum Drawdown)
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-30.0416%
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ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)
กองทุนเปิ ด ออล เอเชี ย อิ ควิ ตี
ตังแต่วนั ที 1 มิถนุ ายน 2563 ถึงวันที 31 พฤษภาคม 2564
0.00%

กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี
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ข้อมูลการถือหน่ วยลงทุนเกิ น 1 ใน 3
กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิ ควิตี
ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
--ไม่ม-ี หมายเหตุ :
ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ ที website ของบริษัทจัดการ http:// www.uobam.co.th
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คําเตือน / ข้อแนะนํา
 การพิจารณาร่ างหนังสือชีชวนในการเสนอขายหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมนี มิได้ เป็ นการแสดงว่ าสํานักงาน

ได้ รับรองถึงความถูกต้ องของข้ อมูลในหนังสือชีชวนของกองทุนรวม หรือได้ ประกั นราคาหรื อผลตอบแทนของ
หน่ วยลงทุนทีเสนอขายนัน

 บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด อาจลงทุนในหลักทรั พ ย์ หรื อทรั พย์ สินอืนเพือ

บริ ษัทหลั ก ทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด เช่ นเดียวกั นกั บทีบริ ษัทหลัก ทรั พ ย์ จัดการ
กองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด ลงทุนในหลักทรั พย์ หรื อทรัพย์ สินอืนเพือกองทุนรวม โดยบริ ษัทจัดการ
จะจัดให้ มีระบบงานทีป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพือให้ เกิดความเป็ นธรรมต่ อผู้ถือหน่ วยลงทุน
ทังนีผู้ลงทุนสามารถขอตรวจสอบข้ อมูลการลงทุนเพือบริษัทจัดการได้ ทบริ
ี ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จํากัด หรือผู้สนับสนุนการขาย หรื อรับซือคืนหรื อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 การลงทุนในหน่ วยลงทุนมิใช่ การฝากเงิน และมีความเสียงของการลงทุน ผู้ลงทุนควรลงทุนในกองทุนเปิ ด ออล

เอเชีย อิควิตี เมือเห็นว่ าการลงทุนในกองทุนรวมเปิ ดนี เหมาะสมกั บวัตถุประสงค์ การลงทุนของตนและผู้ลงทุน
ยอมรับความเสียงทีอาจเกิดขึนจากการลงทุนดังกล่ าวได้

 ในกรณีทมี
ี เหตุการณ์ ไม่ปกติ ผู้ลงทุนอาจได้ รับชําระเงินค่ าขายคืนหน่ วยลงทุนล่ าช้ ากว่ าระยะเวลาที กําหนดไว้

ในหนังสือชีชวน

 ผู้ ลงทุน ควรศึกษาข้ อ มู ล ในหนั งสือ ชี ชวนให้ เข้ า ใจและควรเก็บหนั งสือ ชี ชวนไว้ เป็ นข้ อมู ล เพือใช้ อ้ างอิ ง ใน

อนาคต และเมือมีข้อสงสัยให้สอบถามผู้ตดิ ต่ อกับผู้ลงทุนให้ เข้ าใจก่ อนซือหน่ วยลงทุน

 กองทุน รวมเป็ นนิ ติบุค คลแยกต่ า งหากจากบริ ษัทจั ดการ ดั ง นั น บริ ษั ทหลั ก ทรั พ ย์ จัดการกองทุน ยู โ อบี

(ประเทศไทย) จํากัด จึงไม่ มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ทังนี
ผลการดํา เนิ นงานของกองทุ นเปิ ด ออล เอเชี ย อิ ค วิตี ไม่ ไ ด้ ขึ นอยู่ กั บ สถานะทางการเงิน หรื อ ผลการ
ดําเนินงานของบริษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด

 ผู้ลงทุนจะต้ องรั บความเสียงในการชําระหนีของผู้ออกตราสาร เนืองจากภาระผูกพันในการชําระคืนเงินต้ น

และดอกเบียของกองทุนนีไม่ ได้ รับการประกันโดยบุคคลใด รวมทังบริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี
(ประเทศไทย) จํากัด ดังนัน ความเสียงทีผู้ลงทุน และ/หรื อกองทุนได้ รับขึนอยู่กับความสามารถในการชําระ
หนีของผู้ออกตราสารเท่ านัน (ในกรณีทไม่
ี มีผ้ ูรับรอง ผู้รับอาวัล หรื อผู้คําประกันตราสาร)

 กองทุนรวมนี เป็ นกองทุนรวมหน่ วยลงทุนทีลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศ ซึงตามปกติ

กองทุ น ในต่ า งประเทศจะเรี ย กเก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย ม และ/หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า งๆ โดยรวมเป็ นต้ น ทุ น ของ
หลักทรั พย์ ซึงสะท้ อนอยู่ในมูลค่ าทรั พย์สินสุทธิของหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศแล้ ว

 อนึ ง เนื องจากในทางปฎิ บั ติ อ าจมี ก ารได้ รั บ ส่ ว นแบ่ งค่ าธรรมเนี ยมดั ง กล่ าวคื นบางส่ วนจากกองทุ นใน

ต่ างประเทศ บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิทีอาจเป็ นผู้ มีส่วนได้ เสียจากส่ ว นแบ่ งค่ าธรรมเนี ย มดังกล่ าวหาก
คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อหน่ ว ยงานอืนใดทีมีอํานาจตามกฎหมาย ได้ แก้ ไ ขเปลียนแปลง เพิมเติม ประกาศ
กําหนด สังการ เห็นชอบ และ/หรื อผ่ อนผันให้ กระทําได้ ทังนี ค่ าธรรมเนี ยมทีบริ ษัทจัดการได้ รับรวมกับส่ วน
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แบ่ งค่ าธรรมเนียมทีได้ รับจากต่ างประเทศ (ถ้ ามี) จะไม่ เกินอัตราค่ าธรรมเนียมการจัดการทีระบุไว้ ในหนังสือ
ชีชวนส่ วนข้ อมูลโครงการ
 ผู้ ลงทุ น ควรตรวจสอบให้ แ น่ ใจว่ าผู้ ข ายหน่ วยลงทุ น เป็ นบุ ค คลที ได้ รั บความเห็ น ชอบจากสํ า นั ก งาน

คณะกรรมการ ก.ล.ต.

 ผู้สนใจลงทุนทีมีถนฐานอยู
ิ
่ ในต่างประเทศจะต้ องเป็ นผู้รับภาระในเรื องของข้ อกําหนด กฎระเบียบ และภาษี

ต่ างๆ ทีเกียวเนืองกับการลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนเอง

 หนังสือชีชวนส่ วนสรุ ปข้ อมูลสําคัญนี เป็ นเพียงการสรุ ปใจความสําคัญของหนังสือชีชวนส่ วนข้ อมูลโครงการ

เพื อความกระชั บ และเข้ า ใจง่ า ยเท่ า นั น ทั งนี ในการบริ ห ารจั ด การกองทุ น บริ ษั ท จั ด การจะยึด ตาม
รายละเอียดโครงการจัดการกองทุนทีได้ รับการอนุมัตจิ ากสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลทีอาจมีผลต่ อการตัดสินใจลงทุน เช่ น การทําธุรกรรมกับบุคคลทีเกียวข้ อง ได้

ทีสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่ านเครื อข่ ายอินเตอร์ เนตของสํานั กงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(http://www.sec.or.th)

 บริ ษัทจัดการอนุญาตให้ พนักงานลงทุนในหลักทรั พย์ เพือตนเองได้ โดยจะต้ องปฏิบัตต
ิ ามจรรยาบรรณและ

ประกาศต่ างๆ ทีสมาคมบริ ษัทจัดการลงทุนกําหนด และจะต้ องเปิ ดเผยการลงทุนดังกล่ าวให้ บริ ษัทจัดการ
ทราบ เพือทีบริ ษัทจัดการจะสามารถกํากับและดูแลการซือขายหลักทรัพย์ ของพนักงานได้

 เนืองจากกองทุนเป็ นกองทุนรวมทีลงทุนในต่ างประเทศ ดังนันหลักเกณฑ์ การเรียกเก็บภาษี และ/หรื อ ระเบียบ

ขันตอนวิธีการต่ างๆ ตลอดจนข้ อกําหนดการโอนเงิน ฯลฯ ทีเกิดขึนอันเนืองมาจากการลงทุนของกองทุน
จะส่ งผลต่ อผลตอบแทนขันสุดท้ ายทีกองทุนนีจะได้ รับด้ วย

 กองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี เป็ นกองทุ นรวมทีลงทุนในหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมต่ างประเทศ ดังนั น ผู้

ลงทุนควรคํานึงถึงการทํารายการซือขายหน่ วยลงทุน และ/หรื อการคํานวณมูลค่ าทรั พย์ สินสุทธิ และ/หรื อ
การส่ งข้ อมูลข่ าวสารต่ างๆ ระหว่ างกองทุนรวมในประเทศกับกองทุนรวมต่ างประเทศ ซึงจะใช้ เวลามากกว่ า
ปกติ เนืองจากมีความแตกต่ างทางด้ านเวลา (Time Zone) วันทําการ วันหยุดทําการ อัตราแลกเปลียน และ
เวลาปิ ดรั บคําสังซือขาย นอกจากนี กองทุนรวมในประเทศจําเป็ นต้ องมีการสํารองเงินลงทุนบางส่ วนไว้ ใน
ประเทศ เพื อรองรั บ การไถ่ ถอนหน่ ว ยลงทุนและค่ า ใช้ จ่ า ยต่ างๆ ของกองทุน จึง อาจเป็ นผลให้ มู ลค่ า
ทรั พ ย์ สิน สุทธิ ของกองทุนรวมในประเทศและมูล ค่ า ทรั พย์ สินสุ ทธิข องกองทุนรวมต่ า งประเทศมี ค วาม
แตกต่ างกันมาก อนึง เนืองจากผู้ลงทุนได้ ลงทุนในกองทุนเปิ ด ออล เอเชีย อิควิตี ซึงจัดตังในประเทศไทยและ
อยู่ ภายใต้ กฎหมายไทย และการกํ ากั บ ดูแ ลของหน่ ว ยงานกํากั บ ดูแลด้ า นหลั ก ทรั พย์ แ ละตลาดซื อขาย
หลักทรั พย์ ในประเทศไทย ดังนัน มู ลค่ าหน่ วยลงทุน และราคาหน่ วยลงทุนของกองทุนรวมในประเทศที
คํา นวณและประกาศในประเทศไทย จึง เป็ นมู ล ค่ า หน่ ว ยลงทุน ที สะท้ อ นให้ เ ห็น ถึง มู ล ค่ า การลงทุน
ของผู้ ลงทุน

 ผู้ ส นใจสั งซื อหน่ ว ยลงทุน

หรื อผู้ ถือ หน่ วยลงทุนของกองทุนมี หน้ าทีแจ้ ง การเปลี ยนแปลงข้ อมูล หรื อ
ข้ อเท็จจริงใดๆ ให้ บริษัทจัดการ และ/หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืนทราบ หากมีการเปลียนแปลงจาก
ทีเคยแจ้ งไว้ ทังนี บริ ษัทจัดการ และ/หรื อผู้ สนั บสนุนการขายหรื อรั บซื อคืน อาจพิ จารณาขอข้ อมูลหรื อ
เอกสารเพิมเติม ทังก่ อนและภายหลังการลงทุนในกองทุนไปแล้ ว เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมายการป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินของประเทศไทย และประเทศอืนทีเกียวข้ อง หรื อเพือให้ เป็ นไปตามแนวทาง
ปฏิบัติ หรื อการตีความ หรือการสังการของหน่ วยงานทีมีอาํ นาจตามกฎหมาย
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 บริ ษั ทจั ดการมี วิ ธี ก ารติ ดต่ อ สื อสารข้ อมู ล เกี ยวกั บ กองทุ นกั บ ผู้ ล งทุ นหลายวิ ธี เช่ น ทางไปรษณี ย์ ผ่ า น

ผู้สนั บสนุ นการขายหรื อรั บซือคืน หรื อผ่ านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น ผู้ ลงทุนจึงควรตรวจสอบให้
แน่ ใจว่ าได้ รับข้ อมูลเกียวกับกองทุนครบถ้ วน ตามวิธีหรื อช่ องทางทีผู้ลงทุนได้ แสดงความจํานงไว้ กับบริษัท
จัดการ หากมีข้อสงสัยให้ตดิ ต่ อบริ ษัทจัดการ หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืน

 บริ ษัทจัดการอาจปฏิเสธไม่ ให้ คําแนะนําการลงทุน และไม่ ขายหน่ วยลงทุนในกรณีทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียน

หน่ วยลงทุนปฏิเสธทีจะให้ ข้อมู ลหรื อ ให้ ข้อ มูลทีไม่ ครบถ้ วน เพือประกอบการให้ คําแนะนําทีสอดรั บกั บ
ระดับความเสียงของกองทุนรวม และ/หรื อผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่ วยลงทุนประสงค์ จะลงทุนในกองทุนที
มีระดับความเสียงสูงกว่ าระดับความเสี ยงทีผู้สังซือ/ผู้สังสับเปลียนหน่ วยลงทุนยอมรั บได้ และผู้สังซือ/ผู้สัง
สับเปลียนหน่ วยลงทุนไม่ ยินยอม/ไม่ ให้ คํ ายืนยันรั บ ทราบถึงระดับความเสียงทีเพิมขึนจากการลงทุนใน
กองทุ น ดั ง กล่ า ว และ/หรื อ กรณี ที ผู้ สั งซื อ/ผู้ สั งสั บ เปลี ยนหน่ วยลงทุ น ไม่ ได้ นํ า ส่ งเอกสารหลั ก ฐาน
ประกอบการซือ/สับเปลียนหน่ วยลงทุนตามทีกําหนด

 บริ ษัทจัดการอาจพิจ ารณาระงับ การทําธุ ร กรรมใดๆ กั บผู้ล งทุน หากมีเ หตุอันควรสงสัยว่ าผู้ล งทุน หรื อ

บุคคลทีเกียวข้ อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับผู้ลงทุน เป็ นบุคคลทีมีความเกียวข้ อง/เกียวเนือง/เกียวพันกับการ
ฟอกเงินหรื อการก่ อการร้ าย หรื ออยู่ระหว่ างถูกกล่ าวโทษ/สอบสวน/ติดตาม/ต้ องสงสัย/ถูกดําเนินคดี และ/
หรื อ เป็ นบุคคลทีมีชืออยู่ในบัญชีรายชือผู้กระทําผิด (Black List) จากเจ้ าหน้ าทีของรั ฐหรื อเจ้ าหน้ าทีของ
องค์ กรกํากับดูแลทีเกียวข้ องในเรื องดังกล่ าว

 ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูแนวทางในการใช้ สิทธิออกเสียงและการดําเนินการใช้ สิทธิออกเสียงได้ ทีบริ ษัทจัดการ

หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืน หรื อโดยผ่ านเครือข่ ายอินเทอร์ เน็ตของบริษัทจัดการ (www.uobam.co.th)
 ในกรณี ทีผู้ ลงทุนต้ องการทราบข้ อ มูลเพิมเติม ผู้ล งทุน สามารถขอหนั งสือ ชี ชวนส่ ว นข้ อมูลโครงการได้ ที

บริ ษัทหลักทรั พย์ จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จํากัด หรื อผู้สนับสนุนการขายหรื อรั บซือคืน
 บริ ษัทจัดการใช้ ข้อมู ลในอดีตในการคํานวนค่ าสัมบู รณ์ ของค่ าสัมประสิทธิ สหสัมพันธ์ (absolute correlation
coefficient) กองทุนจึงมีความเสียงหากสินทรั พย์ อ้างอิง (underlying assets) และทรั พย์ สินทีต้ องการลดความ
เสียงเคลือนไหวในทิศทางทีไม่ เป็ นไปตามข้ อมูลในอดีต ซึงอาจทําให้ สัญญาซื อขายล่ วงหน้ าไม่ สามารถลด
ความเสียงได้ เต็มประสิทธิภาพ
 ผู้ลงทุนควรทําความเข้ าใจลักษณะสินค้ า เงือนไขผลตอบแทน และความเสียงก่ อนตัดสินใจลงทุน
 กองทุนรวมนี ลงทุนกระจุก ตัวในประเทศญี ปุ่ นและสาธารณรั ฐประชาชนจีน ผู้ ลงทุนจึง ควรพิจารณาการ

กระจายความเสียงของพอร์ ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้ วย

 กองทุนรวมอาจมีการกระจุกตัวของการถือหน่ วยลงทุนของบุคคลใดเกิน 1 ใน 3 ของจํานวนหน่ วยลงทุนทังหมด

ดังนัน หากผู้ถือหน่ วยลงทุนดังกล่ าวไถ่ ถอนหน่ วยลงทุนอาจมีความเสียงให้ กองทุนต้ องเลิกกองทุนรวมได้ โดย
ผู้ถือหน่ วยลงทุนสามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ ทีเว็บไซต์ ของบริ ษัทจัดการ www.uobam.co.th

รวบรวมข้ อมูล ณ วันที 31 พฤษภาคม 2564
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ชัน 23A, 25 อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ เลขที 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
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